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-------------- 
Kopy voor het volgende nummer van de STRANDLOPER graag voor 1 april in- 
leveren op de bekende adressen. 

-------------- 
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JAARVERGADERING VRIJDAG 6 APRIL 1984 
 
Op vrijdag 6 april a.s. zal wederom de Jaarvergadering gehouden  
worden. 
Tijdens deze vergadering zullen traditiegetrouw punten aan de or-  
de komen als (her)verkiezing van enkele bestuursleden, goedkeuring  
van het financieel verslag, het jaarverslag van de secretaris en  
het verslag van de kascommissie. Tevens zullen de plannen voor de  
komende tijd nog wat nader worden toegelicht, in het bijzonder de  
plannen m.b.t. de "eigen ruimte". 
 
Na het huishoudelijk gedeelte zal ditmaal een causerie worden ge- 
houden over de twee landgoederen, die in de nabijheid van Noordwijk  
gelegen zijn, n.l. Offem en Leeuwenhorst. 
Het geheel zal worden verlucht met een aantal dia's van bijzondere  
kwaliteit. Aangetoond zal worden dat beide gebieden bijzonder veel  
te bieden hebben in meerdere opzichten, waarbij de natuur zeker niet  
een ondergeschikte rol zal spelen. 
Het accent valt dus ditmaal op de eigen omgeving. 
Graag nodig ik u hierbij uit deze jaarvergadering te bezoeken! 
 

de secretaris 
 
 

-------------- 
 
 
Van de redactie, 
 
Allereerst willen wij u als redactie onze excuses aanbieden voor  
de minder goede leesbaarheid van het laatste nummer van het vorige  
jaar. Het was ook voor onszelf een teleurstelling dat dit nummer  
zo slecht uit de verf kwam, want we hadden er erg ons best op ge- 
daan en het aanbod van artikelen leek ons zeer gevarieerd. 
Het probleem zat hem in de techniek. De inbrander - een apparaat 
dat er voor zorgt, dat getypte of getekende bladzijden op elec- 
tronische wijze worden ingebrand op stencils - bleek defect te 
zijn. Naar wij hopen is het defect nu opgeheven. 
 
Voor u ligt een dikke pil van een Strandloper. Er staat weer veel  
lezenswaardigs in. Het Aantal illustraties is minimaal. Dit is ge-  
beurd om het nummer niet nog dikker te laten worden. Overigens is  
de illustratie-map ook niet meer zo gevuld. 
Een tweetal aangeboden artikelen moet blijven liggen tot de volgende  
keer. Het kon er niet meer in maar in het volgende nummer vindt u  
het zeker. Er moet nog wel heel wat copy bijkomen om het volgende  
nummer te vullen, dat spreekt vanzelf. 
Wilt u de copy zo mogelijk inleveren voor 1 april? U dient deze 
datum zonder bijgedachten te accepteren! 
 

de redactie 
 
 
 

-------------- 
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VERENIGING VOOR NATUUR- EN VOGELBESCHERMING NOORDWIJK 
 
Notulen van de ledenvergadering van de Vereniging voor Natuur- 
en Vogelbescherming Noordwijk, gehouden op vrijdag 9 december  
1983 in het Buurthuis aan de Hoofdstraat te Noordwijk aan Zee.  
Aanvang de vergadering om 20.00 uur. 
 
Aanwezig ca 80 personen. 
 
1. Opening. 

De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom en opent ver- 
volgens de vergadering. Daarna memoreert hij het overlijden van de  
heer J.Moerkerk. 

2. Verslag van de vorige ledenvergadering van 28 oktober 1983. 

Geen der aanwezigen heeft iets aan te merken op de notulen van de vorige  
vergadering. 

3. Ingekomen en verzonden stukken. 

Behalve de gebruikelijke periodieken zijn er binnengekomen mede- 
delingen van de Stichting Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland  
en enkele enquêteformulieren van de gemeente Noordwijk en het  
SOVON. Verzonden is een ingevulde enquête van de Vereniging voor  
Vogelbescherming en een bezwaarschrift tegen de voorgenomen aan- 
leg van de strandslag t.b.v. de sportvissers te Noordwijk. 

4. Mededelingen: - jeugdclub; 
 procedure rond strandafgang. 

Met de afdeling Jeugdclub is afgesproken, dat deze afdeling straks  
geheel zelfstandig wordt ingepast in het broedvogelinventarisatie- 
werk. 
Rond de plannen tot aanleg van een strandafgang voor de sportvis- 
sers is het even stil geworden. Behalve de eigen vereniging, hebben  
nog verscheidene andere instellingen, zoals de Stichting Zuid-Hol- 
lands Landschap en de Stichting Duinbehoud, hiertegen bezwaar aan- 
getekend. Het wachten is op de hoorzitting die de gemeente Noord- 
wijk zal organiseren. 

5. Programma 1984. 

-zaterdag 28 januari'84 
 
 
-zaterdag 11 februari'84  
 
 
-zondag 18 maart'84  
 
 
-maandag 30 apri1'84 
 
 
 
 
-zaterdagavond 5 mei '84 
 

:Ganzenexcursie naar Friesland Op- 
 gave bij Ilse Rössner; organisatie  
 Willem Baalbergen. 
:Excursie naar de expositie "Ener- 
 gie anders"; opgave bij Ilse Rössner,  
 organisatie Kees Verweij. 
:Excursie naar het Planetarium te  
 Amstelveen. Opgave bij Ilse Rössner,  
 organisatie Jan Veefkind. 
:Excursie naar de Knardijk. Opgave  
 bij Ilse Rössner; aan Jelle van  
 Dijk zal worden gevraagd, of hij  
 de organisatie op zich wil nemen.  
 Vertrek om 6.00 uur 's morgens. 
:Nachtegalenexcursie. Geen opgave  
 vooraf; organisatie Hein Verkade. 
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-maandagavond 21 mei '84 
 
 
 
 
-maandagmorgen 11 juni '84 
 (tweede pinksterdag) 
 
 
 
-zaterdagmorgen 16 juni '84 
 
 
 
 
Nog twee nagekomen excursies; 
7 en 8 januari '84 
 
-zondagmorgen 26 februari '84 
 

:Avondexcursie naar het landgoed  
 Offem. Vertrek om 19.00 uur vanaf  
 de hoofdingang aan de Nieuwe Offem- 
 weg. Geen opgave vooraf, organisa- 
 tie Kees Verweij. 
:Excursie naar het landgoed Leeuwen- 
 horst. Vertrek om 7.00 uur vanaf de  
 hoofdingang aan de Gooweg. Aan Arie  
 Cramer zal worden gevraagd of hij  
 de leiding op zich wil nemen. 
:Ochtendexcursie naar de Amsterdam- 
 se Waterleidingduinen. Vertrek om  
 7.00 uur vanaf het parkeerterrein  
 bij de ingang in De Zilk. Organisa- 
 tie Wim Baalbergen. 
 
:Een weekend voor de Jeugdclub  
 naar Ruinen. 
:Ochtendexcursie naar de Pier van  
 IJmuiden; vertrek om 8.00 uur van- 
 af het parkeerterrein bij het  
 Raadhuis te Noordwijk-Binnen. Or- 
 ganisatie Hein Verkade. 

 
6. Eigen ruimte. 

Met de eigen ruimte wil het nog zo erg vlotten. Op initiatief  
van de burgemeester heeft de Vereniging in de maand oktober nog  
een verzoek aan het College van B. en W. van Noordwijk gericht  
om te mogen beschikken over het gebouw van de voormalige Openbare  
Bibliotheek aan de Weteringkade. Maandag 19 december 1983 zal er  
met de burgemeester een nieuw gesprek plaats vinden, o.m. over de  
eigen ruimte. 

Inmiddels is er voor de bibliotheek van de Vereniging een tijde- 
lijk onderkomen gevonden in de kelder onder de winkel van de firma  
Baalbergen aan de Schoolstraat. Op 17 december zal de bibliotheek ge- 
opend zijn voor publiek, terwijl op zaterdag 14 januari deze tij- 
delijke bibliotheek min of meer officieel zal worden geopend.  
Als beheerders van deze bibliotheek zullen optreden: Marianne  
Bos, Margreet Vink en Willem Baalbergen. 
In de Bibliotheek zal een uitleeninstructie worden neergelegd.  
Er zal een rooster worden opgesteld van mensen die tijdens de ope- 
ningsuren (zaterdag van 10.30 tot 12.30 uur) in de bibliotheek zit- 
ting zullen houden. Voorlopig is het rooster als volgt: 
17 dec.-Ilse Rössner; 24 dec.-Kees Verweij; 31 dec.-Wim Baalber- 
gen; 7 jan.- Ilse Rössner ; 14 jan.- Opening. 
Voor het lenen van boeken worden geen vergoedingen gevraagd, maar  
er zal wel worden geattendeerd op het geven van een vrijwillige  
bijdrage. 
Voor wat betreft de verzekering, deelt Wim Baalbergen mee, dat het  
geheel nog onder de oude verzekering kan worden meegenomen. 
Staande de vergadering geven zich nog de volgende personen op voor  
het zitten in de bibliotheek: Ilse, Sjaan en Caroline van Kekeren,  
Ees Aartse. 

7. Vorming Vogelwerkgroep. 

Dit onderwerp is tijdens een vorige vergadering ook al eens aan  
de orde gekomen. In dit verband wordt nog haar voren gebracht,  
dat binnen deze groep ook een heruitgave van de Vogels van Noordwijk  
overwogen kan worden. 
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Jelle van Dijk maakt op het ogenblik een lijst van medewerkers  
op. Staande de vergadering melden zich voor deze werkgroep: Frank  
Duivenvoorde, Ees Aartse en Kees de Mooij. 

8. Paddentrek. 

Op maandag 19 dec. zal een gesprek plaats vinden met de burgemees- 
ter. Het hoofddoel van dit gesprek is de bespreking van de maatre- 
gelen ter bescherming van de padden, die in de maanden maart en  
april de Kapelleboslaan en de Vogelaarsdreef zullen overtrekken.  
Gedacht wordt aan een soort wildrooster in de weg, met aan beide  
zijden afzettingen. Als zo'n soort oversteekplaats blijkt te wer- 
ken, zou deze een blijvend karakter kunnen krijgen. 

9. Rondvraag. 

Er wordt nog even geattendeerd op de maandelijkse excursies van  
Frans van der Berg in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Iedere  
tweede zondagmorgen van de maand vertrekt Frans bij zonsopgang.  
Op vragen over de paddentrek wordt geantwoord dat hierover iets  
in de Strandloper zal worden geschreven.(zie elders in dit nummer).  
Gevraagd wordt stappen te ondernemen om de jacht op snippen in  
Nederland verboden te krijgen. Dit punt wordt door het bestuur mee- 
genomen. Er zal kontakt worden opgenomen met de Vereniging voor Vo- 
gelbescherming en de Stichting Kritisch Faunabeheer. 
De Heer Vink (Clusiusweg 74) is gaarne bereid zijn dia's over  
Alpenbloemen eens een keer aan de Vereniging te tonen. 
Hierna worden nog enkele waarnemingen doorgegeven. 

10. Data volgende vergaderingen. 

De datum voor de volgende ledenvergadering wordt vastgesteld op  
vrijdagavond 27 januari in het Buurthuis. 
De datum voor de eerstvolgende bestuursvergadering is 5 januari  
1984 en vindt plaats in de tijdelijke bibliotheek aan de School- 
straat. 

Daarna volgt de pauze. 

Hierna houdt de heer Konings een prachtige lezing met dia's over  
de duinen rond Noordwijk. Hij heeft zijn verhaal toegespitst op  
het gedrag van het konijn in onze duinen. Hij toont ons hiervan  
zeer interessante aspecten. 

Na de lezing wordt de heer Konings hartelijk bedankt en wordt de  
avond besloten. 
 
 

de secretaris. 
 
 

-------------- 
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     VERENIGING VOOR NATUUR- EN VOGELBESCHERMING NOORDWIJK 
 
Notulen van de ledenvergadering van de Vereniging voor Natuur- en Vogel-  
bescherming Noordwijk, gehouden op vrijdag 27 januari 1984 in het Tref- 
punt aan de Schoolstraat te Noordwijk aan Zee. Aanvang der vergadering  
om 20.00 uur. 
 
Aanwezig: circa 80 personen 
 
1. Opening. 

Omdat de voorzitter deze avond wat later komt neemt de heer W. Baalbergen  
deze functie over. Hij heet alle aanwezigen van harte welkom en opent ver- 
volgens de vergadering. 

2. Verslag van de vorige ledenvergadering van 9 december 1983. 

De secretaris leest de belangrijkste passages uit de notulen voor. Geen  
der aanwezigen heeft iets aan of op te merken. 

3. Ingekomen en verzonden stukken. 

Binnengekomen zijn naast de gebruikelijke periodieken een dankbrief van  
de familie van de heer Moerkerk voor de belangstelling, die leden van onze 
Vereniging tijdens zijn leven en tijdens zijn crematie jegens hem hebben  
betoond, correspondentie van de gemeente Noordwijk betreffende de overna- 
me van het voormalige gebouw van de Openbare Bibliotheek aan de Wetering- 
kade, mededelingen van de Stichting Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Hol- 
land, dankbrieven van de dochters van Jan Verwey naar aanleiding van de ope- 
ning van de tijdelijke huisvesting van de "Jan Verwey"-Bibliotheek aan de 
Schoolstraat op 14 januari 1984 en toezending van documentatie over het  
leven van Jan Verwey en de ontwerp-accommodatienota van de gemeente Noord- 
wijk. Verzonden zijn ingevulde enquêteformulieren betreffende de vrijwilli-
gersvacaturebank Noordwijk en uitnodigingen voor de opening van de tijde- 
lijke huisvesting van de Jan Verwey-Natuurbibliotheek. Verder zijn in han- 
den gesteld van de Vogelwerkgroep enquêteformulieren en verzoeken om inven- 
tarisatiegegevens. 

4. Mededelingen.  

Allereerst worden de excursies gemeld, die de komende tijd georganiseerd  
zullen worden. Bijna alle excursies komen nog in het eerstvolgende num- 
mer van De Strandloper, maar een tweetal excursies wordt reeds gehouden,  
voordat dit nummer uitkomt. Het betreft de volgende excursies: 

zaterdagmorgen 11 februari   excursie naar de expositie "Energie anders"  
                             te Hoek van Holland; 
zondagmorgen 26 februari     excursie naar de Pier van IJmuiden. 

Voor beide excursies dient men zich, indien men hieraan deel wil nemen,  
tijdens deze avond op te geven of binnen de komende tijd schriftelijk bij  
Ilse Rössner aan de Schoolstraat. 

De heer Baalbergen geeft vervolgens een korte indruk weer van de opening  
van de tijdelijke huisvesting van de Jan Verwey-Natuurbibliotheek aan de 
Schoolstraat te Noordwijk aan Zee. Het geheel verliep heel plezierig en  
er was grote belangstelling. Ook de beide dochters van Jan Verwey waren  
bij de opening aanwezig alsmede enkele leden van het gemeentebestuur, waar- 
onder de burgemeester en wethouder Bedijn. 
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5. Eigen ruimte. 

De heer Baalbergen doet de verheugende medede1ing, dat enkele dagen geleden 
de gemeenteraad heeft ingestemd met het voorstel het voormalig gebouw van 
de Openbare Bibliotheek aan de Weteringkade aan de drie natuurorganisaties  
ter beschikking te stellen voor het symbolische bedrag van f 1,-- per jaar.  
Wel dienen de betrokken organisaties zorg te dragen voor het onderhoud voor  
eigen rekening. De betrokken organisaties zijn onze eigen vereniging, het  
Instituut voor Natuureducatie afd. Noordwijk en de Stichting Vogelasiel  
Noordwijk. Het ligt in de bedoeling, dat het gebouw al met ingang van 1 fe- 
bruari a.s. zal worden overgedragen. Dit betekent, dat er de komende tijd  
veel zal moeten gebeuren en daarom doet de heer Baalbergen een beroep op  
de aanwezigen om voor zover mogelijk ook een steentje bij te dragen aan  
het opknappen en inrichten van deze ruimte. Zo zal allereerst de bibliotheek  
naar het gebouw worden overgebracht. Verder zal de ruimte voor de jeugdafde-  
ling geschikt moeten worden gemaakt. Ook zal men zich binnenkort moeten af-  
vragen, wie straks bereid is tijdens de openingsuren in het gebouw te gaan  
zitten. De gemeente Noordwijk verwacht ook een soort expositie, mede ten ge- 
noege van de Noordwijkse gasten. Tenslotte vraagt de heer Baalbergen aan de 
aanwezigen op te geven wie eventueel aan materiaal kan komen t.b.v. de in- 
richting van de ruimte. Tot slot wordt afgesproken, dat degenen, die bereid  
zijn iets in de nieuwe ruimte te gaan verrichten, zich in de pauze bij de  
secretaris kunnen opgeven. 

6. Oprichting speciale vogelwerkgroep. 

Tijdens eerdere vergaderingen is al eens over dit onderwerp gesproken. De  
heer Baalbergen deelt mee, dat op initiatief van de heer J. van Dijk binnen- 
kort een eerste bijeenkomst zal zijn van belangstellenden voor deze groep.  
Als een der punten op de agenda staat een eventuele heruitgave van de "Vogels  
van Noordwijk", die zo ongeveer 10 jaar geleden is uitgegeven. Deze uitgave  
is dringend aan herziening of aanpassing toe. 

7. Inventarisaties van broedvogels. 

De heer D. Hoek is op het ogenblik bezig met de voorbereiding van de komen- 
de inventarisaties. Binnenkort zal de kavelindeling worden bekendgemaakt. 

8. Paddentrek. 

Meegedeeld wordt, dat begin maart weer begonnen wordt met de controle bij  
het oversteken van de padden in het Langeveld. Er is een gesprek met de  
gemeente Noordwijk geweest en van de zijde van de gemeente Noordwijk is  
toegezegd, dat intern nog bekeken zal worden in hoeverre er nog extra be- 
schermende voorzieningen zullen worden verstrekt. In principe wordt er van 
uitgegaan, dat dezelfde mensen aan het controleren meedoen, die ook het vori- 
ge jaar hebben meegedaan. Extra mensen zijn uiteraard welkom en wanneer er  
mensen zijn, die hieraan willen meedoen dan kunnen zij zich opgeven tijdens  
de pauze. 

9. Verzekering tijdens excursies. 

Gemakshalve is er tot dusverre van uit gegaan, dat automobilisten en excursie- 
leiders voldoende verzekerd waren. Toch zal binnenkort worden nagegaan der- 
gelijke verzekeringen tijdens bijzondere evenementen als excursies e.d. voor  
de vereniging wel voldoende dekkend zijn. 

10. Rondvraag. 

Gevraagd wordt of De Strandloper en het Vogelasielblad ook bezorgd worden 
bij de Openbare Bibliotheek. 

De heer Glasbergen wil gaarne per maand een aparte ingevulde lijst zien  
van bijzondere waarnemingen. Dit zou betekenen, dat per "Strandloper" meer  
lijsten verspreid zouden moeten worden. Dit punt wordt nog even voor intern 
meegenomen. 
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Van de zijde van he IVN wordt meegedeeld, dat op 11 maart a.s. om  
14.00 uur een speciale strandexcursie wordt gehouden. 

Vervolgens worden enkele bijzondere waarnemingen doorgegeven als een  
zwarte specht op Offem, tal van kramsvogels en koperwieken, een graspie- 
per op de stoep van Wies Marijnis aan de Duinweg, een kraanvogel boven  
Schiphol, een grote burgemeester op strand en een velduil. 

11. Data volgende vergaderingen. 

De datum van de eerstvolgende ledenvergadering is vastgesteld op vrijdag- 
avond 24 februari a.s. 

De datum van de eerstvolgende bestuursvergadering is vastgesteld op woens- 
dag 22 februari a.s. om 20.00 uur in de tijdelijke bibliotheekruimte aan  
de Sohoolstraat. 

Hierna volgt de pauze 
 
Na de pauze verzorgt de heer H. Alkemade een boeiende voordracht over  
de periode, waarin hij in het Andesgebergte en dan met name in Peru heeft  
vertoefd. Daarbij laat hij prachtige dia's zien over de diverse land- 
schappen, planten, cultuurgewassen en de plaatselijke bevolking. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 
 
de Secretaris,   de Voorzitter, 
 

de secretaris 
 
 

-------------- 
 
BESTUURSMEDEDELINGEN 
 
Het belangrijkste bericht van dit moment is wellicht het feit, dat  
de gemeente Noordwijk onlangs het voormalige gebouw van de Openbare  
Bibliotheek aan de Weteringkade te Noordwijk ter beschikking heeft  
gesteld aan onze Vereniging, de Stichting Vogelasiel en de Afdeling  
Noordwijk van het IVN. Na een streven van jarenlang is onze wens toch  
in vervulling gegaan om te komen tot de oprichting van een natuur- 
centrum, waar vele natuurliefhebbers op gezette tijden bijeen kunnen  
komen om kennis te nemen van elkaars waarnemingen en om ervaringen  
uit te wisselen. Een groot gedeelte zal permanent worden bestemd  
voor het houden ven tentoonstellingen. De zijruimte zal worden inge- 
richt voor de activiteiten van de jeugd en voor het herbergen van  
de Jan Verwey -natuurbibliotheek. 
Voordat het zover is, zal er nog heel wat moeten gebeuren. Vele  
vrijwilligers hebben zich al bij het bestuur opgegeven om straks  
mee te werken aan de realisering van het Natuurcentrum. 
Wanneer u tijd en gelegenheid hebt, bent u uiteraard van harte wel- 
kom. Overigens komt u in deze aflevering nog meer nieuws over de  
"eigen ruimte" tegen. Wij hopen u spoedig in deze ruimte te mogen  
ontvangen. 

Verder vinden we het van belang te vermelden dat onze jeugdafdeling  
dit jaar voor het eerst officieel betrokken gaat worden bij de in-
ventarisatiewerkzaamheden. Een aantal jeugdleden heeft reeds bij- 
zonder veel kennis over de vogels, zodat deze groep zonder aarze- 
ling bij het inventarisatiewerk kunnen worden ingeschakeld. Prima 
werk! 
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Voor het nieuwe seizoen hebben we ook vele nieuwe excursies  gepland. 
Zie hiervoor op pagina 3 en 4 van deze Strandloper! Het traditionele  
Waddenweekend vind plaats op 7-8-9- september 1984. Het Reisdoel zal  
zijn Schiermonnikoog. 

Tot slot nog een mededeling over de geplande strandslag t.b.v. de  
Noordwijkse Sportvissersvereniging. Mede dank zij ons bezwaarschrift  
gaan de plannen voor deze strandslag in de Noordduinen niet meer door.  
In overleg met de Sportvissersvereniging heeft de gemeente Noord- 
wijk het plan opgevat, de bestaande slag bij de vuurtoren te verbre-  
den en daardoor geschikter te maken voor tractoren. Het gaat hier om  
een proef van een half jaar. Daarna zal de gemeente Noordwijk be- 
zien of deze afgang gehandhaafd kan blijven of dat alsnog een oplos- 
sing gezocht moet worden aan de Zuid-Boulevard. 
 

 
het bestuur. 

 
-------------- 
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FINANCIEEL OVERZICHT 1983    
A. Kasoverzicht:  
 
Ontvangsten 

   
 
Uitgaven 

Saldo 1-1-83         ƒ   11025,23  Vogeljaar ƒ    186,-- 3) 
Contr./donatie    5858,03 1) Jeugdclub     777,80 4) 

Flora     374,80 2) Vergaderingen     330,--  

Div. verkoop     218,40  Div. activ.     230,38  

Rente     Strandloper     452,13 5) 

        Secr.penn.m.      81,--  

   Representatie      50,00  

   Contributies     640,-- 6) 

   Eigen ruimte     901,40 7) 

   Wintervoedering      65,-- 8) 
      Reservering     290,-- 9) 

ƒ   17739,07  Saldo 31-12-83 ƒ  17739,07  
       

 
B. Balans per 31-12-83 
 

      

Activa   Passiva    

Saldo 31-12-83         ƒ 13735,36  Vooruitbetaalde    
Reserve  1160,--      contributie ƒ    70,--  
Te ontv. contrib.   210,00      Vogeljaar     33,--  
         Vogeljaar 
         Flora 

  108,50 
   93,00 

 Te betalen 
    papier 

    
 1004,09 

 

Voorraad papier   130,--      binoculair    800,00  10) 
         gidsjes   100,00      diverse    100,--  
         platen     pm  Dubieuze    
         Flora  2600,00      contributie    150,00  
Stencilmachine  1440,00      verkoop Flora   2300,00  
Schrijfmachine    pm  Eigen vermogen    15011,27  
Kijkers jeugdclub    pm      
Boeken    pm      

ƒ 19468,36   ƒ 19468,36   

Toelichting: 
De inkomsten van de vereniging zijn het afgelopen jaar iets gestegen.  
Dit komt door een stijging van contributies; de inkomsten aan verkoop  
zijn gedaald. De stijging van het saldo lijkt groter dan hij is. 
Tegenover deze stijging staan op de balans nog een paar grote  
schulden. Vergelijking met de balans van een jaar geleden laat zien  
dat het eigen vermogen slechts gering gestegen is. Niet te min is  
er een redelijk saldo aanwezig; dit zal ook wel nodig zijn nu de  
lang gekoesterde wens op een natuurcentrum werkelijkheid is geworden.  
De noodzakelijke verbouwing en andere aanloopkosten zullen wel een  
flinke bres in dit saldo slaan. 
  
ad 1. Contributies en donatie. 
Op 1 januari 1984 telde de vereniging 395 leden. 
Als volgt verdeeld:  Noordwijk     279 

Noordwijkerhout, de Zilk   21 
Katwijk      15 
Rijnsburg, Valkenburg    13 
Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest  14 
Voorhout, Sassenh., Lisse, Hillegom  26 
Elders      27 
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ad 2. Flora. 
De verkoop van de Flora loopt steeds verder terug. Volgend jaar zullen 
de Flora's geheel afgeschreven zijn. (zie ook balans) 

ad 3. Vogeljaar. 
Zoals elk jaar heeft het Vogeljaar de vereniging ook nu weer geld ge- 
kost. Dit komt voornamelijk omdat mensen besluiten het Vogeljaar niet  
meer te betalen, terwijl ze dat jaar al enkele nummers ontvangen heb- 
ben. Deze nummers zijn dan al door de vereniging betaald. Het bestuur  
heeft dan ook besloten het collectief abonnement per 1 januari 1985  
op te zeggen. Mensen die het Vogeljaar willen blijven ontvangen zullen  
zich tegen die tijd persoonlijk moeten abonneren. 

ad 4. Jeugdclub. 
Dit bedrag is hoofdzakelijk besteed voor huur van de Kuip. Andere uit- 
gaven zijn bekostigd uit de contributie van de leden van de jeugdclub.  
De toegezegde binoculair is aangeschaft, maar betaling daarvan heeft  
plaats gevonden in 1984.(zie ook balans) 

ad 5. Strandloper. 
De werkelijke kosten voor de Strandloper zijn veel hoger. Bij dit  
bedrag moet namelijk nog een bedrag van ruim ƒ 1000,-- geteld worden  
ten gevolge van een nog te betalen papierrekening. (zie ook balans) 

ad 6. contributies. 
Deze post bevat de contributies, die de vereniging betaalt aan  
diverse organisaties van natuurbescherming. Het betreft hier:  
Ned. Ver. Bescherming van Vogels, Stichting Natuurmonumenten,  
Stichting Natuur en Milieu, Kritisch Faunabeheer, Landelijke Ver. tot  
behoud v.d. Waddenzee en Stichting Vogelasiel Noordwijk. 

ad 7. Eigen ruimte. 
Dit bedrag betreft de inrichting van de voorlopige eigen ruimte  
in de Schoolstraat en een eerste aanschaf van boeken. 

ad 8. Wintervoedering. 
Dit bedrag betreft een nog openstaande schuld aan het comm. Winter- 
voedering. Hiervoor zij verwezen naar de balans van vorig jaar. 

ad 9. Reservering. 
Ook dit jaar is het afschrijvingsbedrag voor de stencil- en  
schrijfmachine weer als uitgave in het kasoverzicht opgenomen.  
De totale reserve vindt u op de balans terug. 

ad 10. Binoculair. 
Dit bedrag betreft de aan de jeugdclub toegezegde en in 1983 wel  
aangeschafte, maar nog niet betaalde binoculair. (zie ook fin. verslag  
1982 en punt 4 van dit verslag). 
       Noordwijk, februari 1984  

J.Ch. Veefkind,  
Penningmeester 

Verslag goedgekeurd door de kascommissie: 
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JAARVERSLAG OVER 1983 
 
Het jaar 1983 sprong er voor wat betreft de activiteiten toch wel be- 
hoorlijk uit. De voornaamste gebeurtenissen worden hierbij naar voren  
gebracht: 

Onderkomen vleermuizen 

Begin 1983 kwam het hekwerk gereed in een der bunkers in de Noordduinen,  
waardoor enerzijds de vleermuizen goed beschermd achter dit hekwerk kun- 
nen verblijven en anderzijds controle kan worden uitgeoefend door leden  
van onze vereniging. Als controleurs zijn aangewezen de heren Hein Ver- 
kade en Arno Bos. Helaas bleek dat dit hekwerk toch niet voldoende be- 
stand tegen de vernielzucht van bepaalde jongeren, zodat de toegang gro- 
tendeels weer met zand gebarricadeerd moest worden. 

Bescherming padden 
De voormalige afzetting met vangputten aan de Kapellenboslaan was in de  
loop der jaren toch geen afdoende beschermende maatregel gebleken.  
Daarom werd in overleg met de gemeente besloten tijdens de trektijd  
iedere avond te kortroleren en we kregen daarbij de bevoegdheid bij aan- 
zienlijke paddentrek de Kapellenboslaan en de Vogelaarsdreef voor het  
verkeer af te zetten. Deze wijze van bescherming was een groot succes  
getuige het feit, dat reeds met de hand ruim 2000 dieren konden worden  
overgezet. Toch werden er nog 400 dieren doodgereden, zo werd geconsta- 
teerd. Het totaal aantal padden, dat tijdens de trek- en paartijd de weg  
veilig heeft kunnen oversteken, loopt in de duizenden. 

Realisering eigen ruimte 
Een zaak, die ook weer in 1983 grote aandacht heeft getrokken was het plan  
om te komen tot een eigen ruimte. In de maand mei kwam het bericht, dat  
de gemeente Noordwijk een lokaal in de voormalige kleuterschool "De  
Kleine Zeester" te huur aanbood. De condities waren echter dermate ongun- 
stig, dat van dit aanbod moest worden afgezien. Tegen het einde van 1983  
kwam vervolgens het bericht ter ore, dat wellicht de beschikking zou kun- 
nen worden verkregen over het voormalige bibliotheekgebouw aan de Wetering-  
kade. Vermeld moet worden, dat tussentijds verschillende besprekingen en 
telefoongesprekken met het gemeentebestuur hadden plaatsgevonden. Alle  
hoop was dus gevestigd op 1984. Intussen kon in de maand december een  
tijdelijk onderkomen voor het boekenbezit, afkomstig uit de nalatenschap  
van Jan Verwey, worden gevonden in een kelder onder de winkel van de fir- 
ma Baalbergen in de Schoolstraat. 

Vorming speciale vogelwerkgroep 
Door allerhande andere activiteiten, excursies e.d. dreigde het eigenlijke  
"vogelen" wat in het gedrang te komen. Bovendien werden we geconfronteerd  
met een toenemend aantal verzoeken om inventerisatiegegevens. Vandaar,  
dat het plan werd opgevat een speciale vogelwerkgroep in het leven te  
roepen, die zich in het bijzonder op inventarisatie-werkzaamheden zal  
gaan storten. Zelfs een heruitgave van de "Vogels van Noordwijk" ligt in  
het verschiet. Aan het einde van 1983 waren de plannen hiervoor in een  
vergevorderd stadium. 

Strandafslag t.b.v. de Noordwijkse Sportvissersvereniging 
In de eerste helft van 1983 werden we opgeschrikt door de plannen van  
de gemeente Noordwijk om direct ten noorden van het voormalige golfbad  
een speciale strandslag aan te leggen t.b.v. het vervoer van visboten  
van leden van de sportvissersvereniging. Elders gaven deze boten en de  
tractoren dermate veel overlast, dat nu voor het bovengenoemde tracé geko- 
zen was. We klommen direct in de pen en schreven een tweetal bezwaar-  
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schriften. Naast onze vereniging diende er nog 8 personen en instanties 
bezwaarschriften in bij het gemeentebestuur. Tegen het einde van 1983  
bereikte ons het bericht, dat het gemeentebestuur n.a.v. de bezwaarschrif- 
ten van de genoemde plannen afzag en in overleg met de Noordwijkse Sport- 
vissersvereniging een ander tracé zou gaan zoeken. 

Bestuur  
In het bestuur vonden het afgelopen jaar enige wisselingen plaats. Zo  
traden op 25 maart als bestuurslid af de heren Moerkerk en Van den Oever.  
Beide heren werden hartelijk dank gezegd voor hun verdiensten in het be- 
stuur. Op dezelfde datum konden als nieuwe bestuursleden worden verwelkomd  
de dames Bos en Rössner. Tijdens de vergadering van 29 april werd als  
nieuwe secretaris gekozen de heer Verweij, die de heer Van den Oever als  
secretaris opvolgde. Daarmee moest tevens een nieuwe voorzitter worden ge- 
kozen. Met algemene stemmen werd de heer Verkade voor deze functie gekozen. 

Excursies  
Evenals in voorgaande jaren waren er ook in het jaar 1983 tal van excursies  
die in het algemeen goed tot zeer goed werden bezocht. 

Deze excursies betroffen: 
- 16 april:   fietsexcursie in de omgeving van Noordwijk; 
- 30 april:   vogelexcursie naar de Ankeveense Plassen en de 

Knardijk; 
- 7 mei:   nachtegalenexcursie in de Noordduinen; 
- 13 mei:   vogel- en plantenexcursie op het landgoed Offem 

te Noordwijk; 
- 21 tot 28 mei:  vogel- en plantenexcursie in het zuiden van Duits-  

land nabij Garmisch-Partenkirchen; 
- 23 mei:   vogel- en plantenexcursie op het landgoed Leeuwen-  

horst nabij Noordwijk; 
- 20 Juni:   plantenexcursie in de Zuidduinen te Noordwijk; 
- 9 tot 11 september: excursie naar het eiland Vlieland; 
- 28 december:  ganzenexcursie naar Schouwen-Duiveland in Zeeland 
 
 
Assistentie aan evenementen 
Op 8 mei begeleidde een aantal leden van onze vereniging excursiegangers  
in de Noordduinen in het kader van de manifestatie "Vara's Vroege Vogels". 

Op 7 mei kwamen wederom onze Duitse vrienden uit Hamburg. We vergezelden  
hen op hun tochten door de Amsterdamse Waterleidingduinen en de Flevopol- 
ders, respectievelijk op 8 mei en op 12 mei. 

Op 18 juni gaven we medewerking aan de ledenbijeenkomst van de Stichting Zuid-
Hollands Landschap te Noordwijkerhout. Naast de bezetting van een  
speciale stand begeleidden we de leden op een tocht door De Blink. 

Op 9 juli waren we weer present met onze kraam Op de Markt te Noordwijk- 
Binnen ter gelegenheid van de hulpactie voor Boven-Volta. 

Inventarisaties 
De Noordduinen werden wederom geïnventariseerd, maar nu via een gewijzig- 
de opzet, ontwikkeld door ons lid de heer Hoek. In aansluiting hierop werden  
ook delen van de Amsterdamse Waterleidingduinen door onze leden geinven- 
tariseerd. 

Evenals voorgaande jaren word ook in 1983 het landgoed Offem geinventari- 
seerd op planten en vogels. 

Speciale waarnemingen in het Noordwijkse gebied werden met veel toewij- 
ding verzameld door de heer Glasbergen. 

De zeetrekwaarnemers wisten weer vele interessante waarnemingen vast te  
leggen. 
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Gedurende de maand oktober sloegen vele leden van onze vereniging  
de vogeltrek gade op een speciale waarnemingspost (De "Driehoek")  
in de Noordduinen. 

Ledenvergaderingen 

Evenals in voorgaande jaren werden ook in 1983 vele belangwekkende avon- 
den verzorgd met lezingen, vergezeld van dia's over ondermeer Noorwegen, 
kernenergie, de Varangerfjord in Noord-Noorwegen, de Dolomieten in Italië,  
de paddentrek, de determinatie van grassen, de vogels van Zuid-Spanje,  
de duinen in en rond Noordwijk en het energievraagstuk. De avonden werden  
in het algemeen door 40 tot 95 aanwezigen per avond bezocht. Een goede  
belangstelling dus. 

Overlijden van onze leden Moerkerk en Marijnis 

In de maand december werden wij onaangenaam verrast door het overlijden  
van een tweetal leden van onze vereniging. Allereerst de heer Moerkerk,  
die zelfs een van de oprichters van onze vereniging was en de vereniging  
vele jaren in de functie van bestuurslid heeft gediend. Vele leden ver- 
gezelden hem op 9 december naar zijn laatste rustplaats op de begraaf- 
plaats Driehuis-Westerveld. Eer paar dagen later overleed ons lid de heer  
Marijnis, die steeds een gewaardeerde bezoeker was van onze vergaderin- 
gen en excursies. Hun activiteiten zullen zeker in onze herinnering blij- 
ven voortleven. 

Ledenbestand  

Verheugend is, dat de laatste tijd weer een aantal leden bijgekomen is.  
Voor verdere mededelingen over het ledenbestand mag worden verwezen naar  
het financieel verslag van de penningmeester. 

Slotwoord 

Naast de genoemde activiteiten zijn er nog tal van andere dingen gebeurd,  
waarvan het welhaast ondoenlijk is ze alle te noemen. Niettemin past hier  
een dankwoord aan het adres van al degenen, die gedurende 1983 de avonden, 
cursussen, excursies, inventarisaties e.d. hebben voorbereid en hierin veel  
vrije tijd hebben gestoken. Deze dank geldt verder voor degenen, die De  
Strandloper hebben verzorgd, de Jeugdafdeling hebben begeleid en gegevens  
over diverse onderwerpen hebben verzameld, die het afgelopen jaar zijn  
behandeld. Belangrijk is, dat alles in een goede harmonie verliep en met  
veel enthousiasme werd uitgevoerd. Dit is ongetwijfeld een goed voor- 
bode voor 1984! 
  
de Secretaris. 
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BROEDVOGELINVENTARISATIE NOORD-DUINEN 1983 
 
Verslag en interpretatie: Dick Hoek  

1. Inleiding 

Ook het afgelopen jaar werden de Noordduinen weer op broedvogels  
geïnventariseerd. De inventarisatie werd dit jaar uitgevoerd  
door: 
Kavel 1: Dick Hoek   Kavel 6: Wim v.d. Wiet 
Kavel 2: Frank van Duivenvoorde     Karel Frumeau 
Kavel 3: Jan Glasbergen  Kavel 7: Kees Verwey 
Kavel 4: Kees de Mooy      Ab Steenvoorden 
Kavel 5: Arie Kramer   Kavel 8: Jelle van Dijk 

Kavel 1 t/m 5 worden al 13 jaar geïnventariseerd (1966 t/m 1972  
en vanaf 1978), Kavel 6 t/m 8 vanaf 1978. Dit jaar werd een andere,  
meer gestandaardiseerde methode van inventarisatie en interpreta-  
tie van de verzamelde gegevens gebruikt. Daarom wordt er in dit  
verslag vrij veel aandacht aan besteed. Door deze andere methode 
zijn de gegevens van dit jaar niet zondermeer met die van de voor-  
gaande jaren te vergelijken. 
Over de methodiek die in voorgaande jaren werd gehanteerd, is niet 
veel bekend. Het is niet uitgesloten dat zowel de inventarisatie-  
als interpretatie-methode per waarnemer en per jaar verschilden. 

2. De inventarisatie-methode 

Het onderzoekgebied is verdeeld in acht kavels. (zie kaart blz. 22)  
Alle (hoofd)inventariseerders hebben over het algemeen voldoende  
kennis en ervaring om een broedvogelinventarisatie goed te kunnen  
uitvoeren. Tijdens elke inventarisatie-ronde werd een veldkaart ge- 
bruikt, schaal 1:5.000. Hierop werden alle waarnemingen genoteerd, 
m.u.v. overvliegende meeuwensoorten en overvliegende doortrekkers. 
De volgende codes werden gebruikt om de verschillende typen waar- 
nemingen aan te geven, in dit voorbeeld de Heggemus (dit is soort 50): 

50  : zingend, roffelend of baltsend exemplaar (territorium  
    indicatieve waarnemingen) 

50  : aanwezigheid van een paar 

5x50 : groepje van 5 exemplaren 
50     : overvliegend exemplaar 
50  : exemplaar zonder territorium-indicatief gedrag, verblij-  
          vend in mogelijk broedbiotoop 
50     : nest, transport van nestmateriaal of van voedsel voor  
          jongen, pas uitgevlogen jongen (nest-indicatieve waarne- 
          mingen) 

Bij twee kavels werd slechts incidenteel van bovenstaande codes ge- 
bruik gemaakt. Voorts werd op de veldkaarten vermeld: datum tijd- 
stip van het begin en einde van de inventarisatie, naam inventari- 
seerder(s) en weersomstandigheden. Op deze manier zijn in totaal  
102 veldkaarten ingevuld. Van deze kaarten zijn veel interessante  
gegevens te verzamelen. Voor wat betreft de inventarisatietijden  
en -perioden leverde dit het volgende op. 
Gemiddeld werd er per 10 ha 40 uur geïnventariseerd. De handleiding 
Broedvogel-Monitoringproject van het CBS en SOVON (1983) geeft aan  
dat voor een vergelijkbaar landschapstype ongeveer 5,5 uur per 10 ha  
wenselijk is (inclusief nachtbezoeken). De tijd die aan het in- 
ventariseren werd besteed is als volgt over de verschillende maan- 
den verdeeld: 
maart: 21 uur 
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april: 75 uur  
mei  : 62 uur 
juni : 52 uur 
juli :  5 uur 

De tijd die aan het inventariseren werd besteed, wisselde sterk per ka- 
vel: van 2 uur/10 ha tot 6,9 uur/10 ha. Nachtbezoeken vonden alleen  
plaats in kavel 1 en 8. De gemiddelde aanvangstijd bij ochtend-bezoe- 
ken varieerde per kavel van 6.23 uur tot 7.20 uur. Het aantal volledi- 
ge ronden liep uiteen van 6 tot 12. Gedurende ongeveer 7% van de in- 
ventarisatietijd was het weer slecht(zware regen, harde wind of  
storm, hagel of sneeuw). 
Er werd geen gebruik gemaakt van een bandrecorder. 
Slechts op 5 dagen (9, 16 en 23 april, 7 en 14 mei) werden 5 of meer  
kavels gelijktijdig geïnventariseerd. 

3. Interpretatie van de gegevens 

Per soort zijn alle waarnemingen overgebracht naar de z.g. soort- 
kaarten. Op één soortkaart is dus alle informatie over één bepaalde  
soort verzameld (met zowel de codes als de data van de waarnemingen).  
Elke soortkaart geeft een patroon van waarnemingen te zien, waarbij  
sommige elkaar "uitsluiten"; d.w.z. dat twee of meer zingende vo- 
gels gelijktijdig zijn waargenomen. 

Aan de hand van deze soortkaarten kunnen nu de territoria worden on-  
derscheiden; het trekken van grenzen tussen de verschillende terri- 
toria wordt gemakkelijker naarmate de waarnemingspunten meer in groep- 
jes (clusters) voorkomen. Van zo'n groepje is dan aangenomen dat het  
een territorium vertegenwoordigt. Een belangrijk hulpmiddel hierbij  
vormen hierboven genoemde uitsluitende waarnemingen. 
Komen groepjes van waarnemingen nu op grote afstand van elkaar voor,  
dan is de aanwezigheid van uitsluitende waarnemingen niet meer als  
een vereiste aangenomen. Deze "grote" afstand kan echter per soort  
en zelfs binnen een soort (bij verschillende biotoop-typen) ver- 
schillen. In de Noord-duinen werd van soorten als Groene Specht,  
Grote Bonte Specht, Staartmees, Koekoek, Boomleeuwerik, Wulp en  
Boomvalk op grond van de spreiding van de (uitsluitende) waar-  
nemingen aangenomen de ze een relatief groot territorium bezitten;  
soorten met een relatief klein territorium: Winterkoning, Fitis, 
Nachtegaal, Boompieper, Graspieper, Tortelduif en Boomkruiper.  
Voor het aantal waarnemingen dat nodig is om een territorium te  
onderscheiden werden de richtlijnen van SOVON, proef 1983 gevolgd.  
Enkele voorbeelden hiervan: 
 

 aantal geldige bezoeken  
 1-3 4-6 7-9 10-12  

Boomleeuwerik  1  2  3   3 aantal 
Nachtegaal  1  2  3   3 vereiste 
Fitis  1  1  2   3 territorium- 
Vink  1  1  1   2 indicatieve 
Staartmees  1  1  1   1 waarnemingen 

minimum 
   
Met geldige bezoeken wordt bedoeld het aantal bezoeken waarop de  
kans bestaat de soort waar te nemen. Het zal duidelijk zijn dat het  
aantal geldige bezoeken voor een zomergast als Grasmus (die rond  
eind april weer terugkeert) kleiner zal zijn dan bij standvogels  
als Winterkoning en Merel. 
Bij slechts enkele soorten is rekening gehouden met een z.g. da- 
tumgrens: bij Roodborst, Goudhaantje, Zwarte Mees, Vink, Fluiter,  
Wielewaal, Paapje; Spotvogel en Bosrietzanger. Dit houdt in dat 
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het nestelen bij de interpretatie van (late) wintergasten als 
Roodborst en Goudhaantje en doortrekkers (Fluiter, Bosrietzan-  
ger) voorkomen wordt. Zo is de datumgrens van de Roodborst bij 
de Noord-duinen bepaald op eind april bij de Bosrietzanger op  
begin juni. waarnemingen van Roodborst vóór eind april tellen 
dus niet mee bij het aantal vereiste territorium-indicatieve waar-  
nemingen. 

Bij de soorten, die niet door SOVON (proef 1983) worden genoemd  
m.b.t. de richtlijnen voor het vaststellen van een territorium, 
wordt hier bij de soortbeschrijvingen zoveel mogelijk op in ge- 
gaan. 

Bij de interpretatie van de waarnemingen deden zich nog verschil-  
lende moeilijkheden voor, die nauwkeurigheid van het eindresultaat  
in negatieve zin beïnvloedde. Dit waren o.a.: 
- bij twee kavels werden de codes slechts incidenteel gebruikt; 
- bij één kavel viel het laatste bezoek op 14 mei; 
- het aantal nachtbezoeken was gering; 
- op geen enkele datum werden alle kavels tegelijktijdig bezocht, 
  vooral bij territoria in het grensgebied van twee kavels lever- 
  de dit problemen op. 

4. Globale terreinbeschrijving 

De Noord-duinen bestaan uit een 470 ha groot gebied dat zich uit- 
strekt vanaf de bebouwde kom van Noordwijk aan Zee noordwaarts 
tot aan de Noraweg, topografische kaarten 24 en 30 oost. 
De lengte bedraagt 4,5 km, de gemiddelde breedte ongeveer 1 km.  
Het gebied wordt doorsneden door talrijke voet- en fietspaden en 
wordt door zeer veel recreanten bezocht. De binnenduinrand wordt voor 
een deel doorsneden door een autoweg. In het noordelijk deel is een  
gebied van ongeveer 70 ha in gebruik als golfterrein. 
De duinen bestaan overwegend uit matig hoge, gesloten duinreeksen 
met kleine, voor het merendeel verdroogde, valleien. In één vallei 
is permanent open water aanwezig. In een tiental valleien is enige  
moerasruigte aanwezig. 
Met behulp van Luchtfoto’s (false-colour) werd een schatting gemaakt  
van het aandeel van de verschillende begroeiings-typen. 

- open en gesloten duingraslanden (met veel duinriet op 
  de voormalige kapvlakten)      60 % 
- naaldhout (Oostenrijkse den) met plaatselijk menging 
  met loofhout         20 % 
- laag struweel (lager dan 5 m) met voornamelijk Duin- 
  doorn, Wilde liguster, Meidoorns, Witte abeel, Vlier 
  Gewone Esdoorn en Veldesdoorn      15 % 
- loofhout en hoogstruweel met o.a. Gewone esdoorn, 
  Grauwe abeel, Balsumpopulier, Iep, Beuk, Zomereik en Es  5 % 

5. Resultaten 

Bij vier kavels werden de veldgegevens ook door de inventari- 
seerders zelf geïnterpreteerd. De uitkomsten hiervan wijken bij  
22 van de 39 gevonden soorten af van de uitkomsten gevonden bij  
de onder 3 beschreven methode van interpretatie. Onderschat wer- 
den o.a. Sprinkhaanrietzanger (afwijking 20%), Merel (afwijking 
15 %), Houtduif, Vink en Nachtegaal. Overschat werden Roodborst  
en Winterkoning. 
Hierna volgt een overzicht van de resultaten van 1983.: Ter ver- 
gelijking zijn ook de gegevens van de twee voorgaande jaren ver- 
meld. 
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  kavel 1 t/m 5  kavel 6 t/m 8 
  1981 1982 1983  1981 1982 1983 
- Bergeend   -   -   -?    -   -   - 
- Wilde eend   4   6   8   17  16   3 
± Torenvalk   1?   -   -    -   -   - 
+ Boomvalk   -   -   1    -   1?   - 
± Patrijs   4   2   3   (2)   1   1 
- Fazant  10 12-13   7   12  11   4 
± Scholekster   -   -   -    1   1   - 
± Kievit   -   -   -    1?   -   - 
± Houtsnip   -   -   -    1   1   1 
± Wulp   1   -   -   (3)   2  1-2 
- Holenduif   -   -   -?    -   -  0-2 
- Houtduif  61 64-81 65-75  (50) (40)  43 
± Turkse tortel   6   4   7   12   6   3 
± Tortelduif  18 22-23  19    9   6   9 
- Koekoek   5  6-7   6   (3)   4   5 
- Steenuil   -   -   -    1?   -   - 
- Bosuil   -   -   -    1   -   2 
- Ransuil  (1)   -   1?    3   4   1 
± Groene specht   1  1-2   1    4   2   3 
+ Grote bonte specht   3   3   2    4  4-6   5 
± Kuifleeuwerik   1   1   1?   (2)   2   1? 
± Boomleeuwerik   4   1   1   (2)   2   1? 
± Veldleeuwerik  30  25  22   17  12  11 
± Boompieper  15  13  11    5   6   9 
± Graspieper  26 20-21  25   15  15  13 
± Witte kwikstaart   -   -   -    1   1   1 
± Winterkoning  18 17-18  23   22  16  20 
± Heggemus  36  36  54   21  17  25 
± Roodborst  25 23-24  17   23  28  26 
± Nachtegaal  31 28-30  35    8    8   6 
± Roodborsttapuit  (9)   4   3    3   4   4 
± Tapuit  30 16-18  14   10   8  10 
- Merel  40 27-29  40   27  19  19 
- Zanglijster   6   6   4    5   3   2 
± Grote lijster   -   -   1?    1   1   1 
± Sprinkhaanrietzanger   -   -   3    -  1-2   2 
± Bosrietzanger   -   -   1    -   -   - 
± Braamsluiper  1-2   4   2    -   -   1 
± Grasmus  14 14-16  21    8 12-13  10 
± Tuinfluiter   4   1   5    1   -   1 
± Zwartkop   5   5    6    6   4   6 
± Tjiftjaf   9  10  11   13   9  12 
± Fitis (78) 72-73  96   39 27-28  47 
± Grauwe vliegenvanger   -   -   -    -   -   1 
± Staartmees   -   -   -    1?   -   2 
+ Glanskop   1   1   1    -   1   1 
± Kuifmees   1   1   1    1   -  2-4 
+ Zwarte mees   -   -   -    -   -   1 
± Pimpelmees   6   2   4    7   4   3 
± Koolmees  25 13-15  22   32  25  25 
± Boomkruiper   1   1   1    5   2   6 
+ Grauwe klauwier   -   -   -    1   -   - 
± Vlaamse gaai   5   5   6   11   7  11 
± Ekster   9 10-12  15   12  10  12 
± Zwarte kraai   3   4   3    1   1   3 
- Spreeuw (28) 18-25  12   11   8   8 
- Huismus (43) 40-60   ?  (20) (13)   ? 
- Ringmus  12  4-5   1    4   -   2 
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  1981 1982 1983  1981 1982 1983 
± Vink   1   1   2    6   2   4 
± Groenling  12  4-5   2    9   9   7 
- Kneu (50) (38)  54  (16) (17)  13 
± Spotvogel   1   -   -    -   -   - 
+ Zwarte specht   -   -   -    -   -  0-1 
 
De eerste kolom van bovenstaande tabe1 geeft voor 1983 een schatting  
van de nauwkeurigheid weer: 
+ : nauwkeurig (gebaseerd op nest-indicatieve waarnemingen) 
± : vrij nauwkeurig (gebaseerd op territorium-indicatieve waarnemingen) 
- : slechts een globale schatting (inventarisatie-periode of -tijd niet  
    optimaal, bijvoorbeeld Houtduif en uilensoorten; onvoldoende aan- 
    dacht aan besteed (bijvoorbeeld Huismus) 
 
Bespreking van enige soorten 

Bergeend: mogelijk vond een broedgeval plaats in de zeereep. Op één 
plaats werd op 16 april en 4 juni een paartje gezien. Voorts werden 
elders enkele malen overvliegende paartjes of solitaire vogels ge- 
zien. 

Wilde eend: het schatten van het aantal broedgevallen van deze soort 
blijft moeilijk. De "achteruitgang" in kavel 6 t/m 8 is waarschijnlijk  
te wijten aan een minder intensieve inventarisatie. In 1981 en 1982 
werden bij de resultaten ook nestvondsten van medewerkers van het 
Staatsbosbeheer opgenomen. 

Torenvalk: gedurende het gehele inventarisatie-seizoen werden 1-2 jagende  
vogels gezien. Geen territorium of nest-indicatieve waarnemingen. Broedt  
waarschijnlijk in de omgeving van de Noord-duinen. 

Boomvalk: in vrijwel alle kavels werden jagende Boomvalken gezien.  
De vogels kwamen pas in juli/augustus tot broeden, Mart Chielen 
van het SBB kon nog net voorkomen dat het nest werd uitgehaald. 
Het nest bevatte één ei en een jonge vogel. Waarschijnlijk is één 
vogel uitgevlogen, deze werd in september nog in de Noord-duinen gezien. 

Scholekster: overzomeraar, werd vooral op de huidige en voormalige 
golfvelden gezien, meestal in groepjes tot 23 exemplaar. Geen aan- 
wijzingen voor broedgeval1en. Scholeksters broeden vaak maar eens  
in de twee à drie jaar. 

Kievit: overzomeraar vrijwel steeds op dezelfde plaatsen gezien als 
de scholekster. Op 30 april werden in kavel 1 drie buitelende vogels 
gezien. Na die tijd echter niet meer. Waarschijnlijk is het terrein 
te druk. (o.a. veel loslopende honden!) 

Houtsnip: broedde waarschijnlijk in het afgesloten gedeelte van "De  
Wei" in kavel 8 

Wulp: broedde waarschijnlijk in de niet toegankelijke gedeelten ten 
noorden van de Duindamse slag. Ten zuiden van deze slag werden echter 
ook enkele malen paren en jodelende vogels waargenomen. 

Holenduif: deze "nieuwe" soort werd in kavel 4 op 23 april uit de zee- 
reep opgejaagd. In kavel 8 werden steeds 2-4 exemplaren gezien. Er werd 
echter geen balts waargenomen of een nest gevonden. 

Tortelduif en Houtduif: op 2 juli werden in kavel 8 van beide soorten 
maar liefst 48 fouragerende ex. gezien. De vogels kwamen waarschijn-  
lijk massaal af op de zaden van de Oostenrijkse den. Rond deze tijd  
knappen de kegels open en vallen veel zaden op de grond. Ook werden 
22 Turkse tortels op de grond op zoek naar dennezaden gezien. 
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Turkse tortel: in tegenstelling tot de Tortelduif werden Turkse  
tortels vrijwel uitsluitend in de directe nabijheid van bebouwing  
langs de binnenduinrand gezien. 

Koekoek: hierbij werd bij de interpretatie geen onderscheid ge-  

maakt in overvliegende of verblijvende ex. en ♂♂ of ♀♀. De terri-  
toria werden afgegrensd door minstens één uitsluitende waarneming. 

Steenuil, Ransuil en Bosuil: omdat er weinig nachtbezoeken 
hebben plaatsgevonden zijn de opgegeven aantallen waarschijnlijk 
te laag. De Steenuil werd éénmaal rond "De Wei" gehoord.(begin april) 

Zwarte specht: gedurende het gehele seizoen werd in kavel 8 een ex.  
gezien; op 23 april zelfs een paartje. Er werden echter geen aanwij-  
zingen voor een broedgeval opgemerkt. 

Graspieper: is sterk gebonden aan de zeereep. Van de 38 territoria  
bevonden zich er slechts 9 buiten de zeereep. 

Bosrietzanger: op 4 juni werden de eerste ex. gezien en gehoord;  
op die dag werden in kavel 1 vijf zingende vogels gehoorde. In de  
zeereep werd een paartje met nestmateriaal gezien. Daarna werden  
de vogels niet meer gezien of gehoord. Op 6 juni werd een zingend  
ex. waargenomen in "De Wei". 

Glanskop: broedde in kavel 1 in een nestkast, in kavel 8 werd een  
paar met kleine pulli gezien op 2 juli. 

Kuifmees: op 20 maart werden alleen al in kavel 8 negen paar waar- 
genomen. Later in het seizoen verminderde dit aantal geleidelijk. 
Op 2 juli werden hier 2 paar jongen gezien. Op 14 mei werd in 
kavel 4 een paartje met voer waargenomen. 

Zwarte mees: tot 24 april werden zingende vogels waargenomen. Op 
2 juli een paar met pas uitgevlogen pulli. Voor zover bekend is dit  
het eerste broedgeval van deze soort in de Noord-duinen. 

Grauwe klauwier: werd dit jaar niet éénmaal waargenomen. Is waar- 
schijnlijk definitief uit het gebied verdwenen. 

Ekster: uit vrijwel alle kavels werd gemeld dat er waarschijn- 
lijk meer ex. aanwezig waren dan er broedden. Enkele voorbeelden: 
kavel 1: 's avonds op 15 april een groep van 12 alarmerende vo- 
gels bij een het nest; kavel 8: op 2 juli 20 ex. in één groep. Het  
aantal geschatte broedvogels heeft voornamelijk betrekking op  
nestvondsten. 
 
Niet broedende vogels 
Van deze groep werden ook veel gegevens verzameld. Het zou te ver voe- 
ren deze alle te noemen: Enige waarnemingen: 
- wintergasten: Vuurgoudhaantje en Goudhaantje (laatste waarneming 
  23 april 
- doortrekkers: Fluiter (5 waarnemingen tussen 23 april en 22 mei),  
  Wielewaal (2 waarnemingen op 14 mei), Beflijster (1 april), Velduil  
  (9 april), Gele kwikstaart (o.a. 15 ex. op 23 april), Paapje (7 mei)  
  Wespendief (10 juni), Bruine Kiekendief(6 en 14 mei), Draaihals  
  (1 mei), Oeverzwaluw (23 april), Sperwer (2 april). 
- "zwervers": Groepjes Kruisbekken werden regelmatig gezien, Barmsijs 
  (23 april en 5 mei), Indische gans (overvliegend op 9 april)  
  Nijlgans (2 ex. overvliegend op 28-5). 
 
Literatuur: Oude verslagen van dit gebied, gepubliceerd in de Strand-  
loper; de nrs. 1 en 2 van de literatuuropgave, genoemd op pag. 26. 
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BROEDVOGELINVENTARISATIE VAN HET LANDGOED 0FFEM 1983 
 
Inventarisatie: Hein Verkade 
Verslag en interpretatie: Dick Hoek 
 
INLEIDING 

Het afgelopen jaar werd het landgoed Offem voor het twaalfde achtereen- 
volgende jaar geïnventariseerd. In de omgeving van Noordwijk werd bij 
geen ander gebied een broedvogelinventarisatie zo lang ononderbroken  
volgehouden. Dit jaar werd op een wat andere wijze geïnventariseerd,  
zodat de resultaten niet zondermeer met de voorgaande jaren mogen wor-  
des vergeleken. 
 
METHODE 

De gevolgde methode komt in grote lijnen overeen met die van de Noord-  
duinen(zie blz.16) Uitzonderingen hierop zijn: 
- niet bij alle bezoeken werden alle niet-territorium-indicatieve 
  waarnemingen genoteerd; 
- de kaartschaal van de dagkaarten is 1:2500; 
- bij de inventarisatie werd steeds een ander startpunt gekozen. 

In totaal werd er ongeveer 28 uur aan het inventariseren besteed. De ver- 
deling van de bezoeken en tijdstippen was als volgt: in februari en  
maart werden 5 nachtbezoeken afgelegd t.b.v. uilen. De overige bezoeken: 
   datum    tijd     datum  tijd 
21 maart  7.00- 8.00   6 mei  7.30- 8.30 
26 maart 19.00-20.00   8 mei  6.00- 8.30 
28 maart 20.00-21.00  19 mei  6.50- 8.30 
 9 april  6.00- 7.30  30 mei  8.00-10.30 
11 april  6.00-10.30   6 juni 21.15-22.30 
24 april  8.30-11.30  27 juni  7.50-10.30 
 4 mei  7.15- 8.15  3l juli 10.00-12.00 
 
HET GEBIED 

Offem bestaat uit een landgoed van ongeveer 33 ha. Het bestaat uit oud 
loofbos met veel oude eiken en beuken en plaatselijk dichte ondergroei, 
graslanden beweid door paarden, waterpartijen, sierheesters en oude coni-  
feren, een jonge loofhoutsingel, voormalig iepenhakhout, een oude moestuin, 
heggen en bebouwing. Het gebied wordt doorsneden door half- en onverhar- 
de paden. Het landgoed is eigendom van F.W. Graaf van Limburg Stirum en  
niet toegankelijk. Het is direct ten oosten van Noordwijk-Binnen gelegen, 
topografische kaart 30 oost. 
 
INTERPRETATIE VAN DE VELDGEGEVENS 

Bij de interpretatie van de inventarisatie-gegevens is zoveel mogelijk  
de methode van d Handleiding territoriumkartering van het SOVON (1983) 
gevolgd. Voor de soorten die hier niet in genoemd worden zijn de volgen-  
de criteria gebruikt: 
Fuut: nestvondst 
Blauwe Reigers: aantal bewoonde nesten (maximaal aantal ongeveer midden 
                mei) 
Wilde eend: maximaal aanwezige paren in maart of april 
Torenvalk: nest prooiovergave, alarmerende vogels bij kennelijke nestplaats 
Waterhoen: nest en/of volwassen exemplaren met jongen 
Bosuil: paar met jongen 
Zwarte Kraai, Ekster, Kauw en Spreeuw: aantal bewoonde nestholten of nesten; 
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paren aanwezig bij potentieel geschikte nestplaats. 
Bij Roodborst en Goudhaantje zijn waarnemingen van vóór eind april niet 
beschouwd, als territorium-indicatieve waarnemingen vanwege de door- en 
wegtrek die dan nog van beide soorten plaats vindt. 
Eénmalige waarnemingen van de volgende soorten zijn niet als een broedge- 
val beschouwd: Boompieper, Fluiter (2 exemplaren op 6 mei), Boomvalk, 
Bonte vliegenvanger, Grauwe vliegenvanger, Sperwer (28 maart) en Schol- 
Ekster. 
  
RESULTATEN 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de resultaten van 1983. Tevens 
Zijn de resultaten uit de twee voorgaande jaren vermeld. De laatste ko- 
lom geeft een schatting van de nauwkeurigheid van 1983 weer: 
+ : nauwkeurig (gebaseerd op nestvondsten) 
± : vrij nauwkeurig(gebaseerd op territorium-indicatieve waarnemingen) 
- : slechts een globale schatting (niet voldoende aandacht aan besteed  
    en/of inventarisatietijd niet lang genoeg) 
 
soort 1981 1982 1983 betrouw-

baarheid 
Fuut   -   -   1 + 
Blauwe reiger ±20 ±16  16 + 
Wilde eend ±10 ±10 ±10 - 
Torenvalk   1   ?   1 + 
Boomvalk   1   ?   - ± 
Fazant   2   2   4 ± 
Waterhoen   7   6   5 ± 
Scholekster   1   -   - ± 
Holenduif   -   -   3 ± 
Houtduif 25-35 25-35 25-35 - 
Turkse tortel   4   3   6 ± 
Tortelduif   2   3   9 ± 
Koekoek   2   1   1 - 
Ransuil   -   1?   1 + 
Steenuil   -   -  0-1  
Bosuil   1?   1   1 + 
Groene specht   1   2   3 ± 
Grote bonte specht   4   4  3-4 ± 
Boerenzwaluw   ?   ?   - + 
Winterkoning  15  11  22 ± 
Heggemus   4   3   9 ± 
Roodborst  16   9   8 ± 
Merel  15  14  17 ± 
Zanglijster   7   6  6-7 ± 
Braamsluiper   -   -   1 ± 
Tuinfluiter   3   3   3 ± 
Zwartkop   6   2   9 ± 
Tjiftjaf  13   8   9 ± 
Fitis  10   6   7 ± 
Grauwe vliegenvanger   1   1   - ± 
Staartmees   2   ?   3 ± 
Glanskop   1   1   1 ± 
Pimpelmees   6   5  10 ± 
Koolmees  19  14  24 ± 
Boomklever   -   -   1 + 
Boomkruiper   3   3   5 ± 
Vlaamse gaai   4   4  2-3 ± 
Ekster   4   5   1 + 
Kauw ±20 ±20 ±15 ± 
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Zwarte kraai   4   5   1 + 
Spreeuw 25-30 25-30 10 - 
Huismus ±15 ±15 ±5 - 
Ringmus   ?   1   - - 
Vink   ?   -   - + 
Groenling   2   1   6 ± 
 
BESPREKING VAN ENKELE SOORTEN 

Fuut:     bracht dit jaar voor het eerst sinds minstens twaalf 
               jaar jongen groot in het, schaarse riet langs het Schie.  
Blauwe Reiger: waarschijnlijk is dit de meest nauwkeurig getelde  
               soort van Offem. Onderstaande figuur geeft een over- 
               zicht van het verloop van de populatie: 
 

 
 
Torenvalk:    broedde dit jaar in een oud kraaiennest.  
Holenduif:    op drie verschillende plaatsen werden baltsende Ho- 

   lenduiven gezien en gehoord. Ook elders, zoals in de  
   Noord-duinen wordt de soort steeds vaker gezien. 
   Het is echter niet uitgesloten dat een betere oplet- 
   tendheid van de waarnemers hierbij en rol speelt.  

Steenuil:    werd éénmaal in de directe omgeving van Offem gehoord,  
   bij een volkstuin omgeven door oude knotwilgen.  

Bosuil:    werd vele malen gehoord; op 6 juni werden twee volwas- 
   sen vogels met twee jongen gezien. 

Winterkoning   de stijging van het waarschijnlijke aantal broedgeval- 
en Koolmees:   len hangt waarschijnlijk samen met de gewijzigde inven- 

   tarisatie en interpretatie-methode. 
Boomklever:    vooral in het oude gedeelte van het bos werden regel- 

   matig Boomklevers waargenomen. Ook in 1975 heeft de  
   soort op Offem gebroed. 

Kraaiachtigen: Ekster, Zwarte Kraai, Vlaamse Gaai en Kauw worden be-  
   jaagd. De achteruitgang van deze soorten is waarschijn-  
   lijk aan de jacht te wijten. 

Vink:     dit jaar werd geen enkele zingende Vink waargenomen. 
     Ook in voorgaande jaren was deze soort in het broed- 
     seizoen zeer schaars of ontbrekend. De oorzaak is hier- 
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     van niet bekend; ogenschijnlijk is de biotoop zeer  
     geschikt. 

Groene en Grote  Bij de vergelijking van de dichtheden zoals ver- 
Bonte Specht:    meld in Randstad en Broedvogels(1981) blijkt dat  

     beide soorten op Offem een hoge dichtheid bezit-  
     ten. Er wordt wel eens beweerd dat spechten uit 
     bosbouwkundig oogpunt schadelijk zijn, doordat ze  
     hun holen bij voorkeur in oudere bomen uithakken.  
     Uit verschillende studies is echter gebleken dat  
     beide soorten een voorkeur hebben voor dode of  
     halfdode stammen en takken, en voor zachte hout- 
     soorten als populier, wilg en berk. Daarnaast is  
     vooral de Grote Bonte Specht nuttig in de bos- 
     bouw, doordat zijn voedsel in het voorjaar en de  
     zomer vooral uit "schadelijke" insecten bestaat. 
 

Literatuur: 
 
1. Stichting Ornithologisch Veldonderzoek Nederland (SOVON) 1983:     
   Broedvogelmonitoring-project (proef 1983). Hand1eiding territori- 
   umkartering. 
2. Vogelwerkgreep Avifauna West-Nederland 1981: Randstad en Broed- 
   vogels, Tilburg. 
3. Verslagen van broedvogelinventarisaties van Offem, gepubliceerd  
   in de Strandloper. 
 

-------------- 
 
Broedvogelinventarisatie Luchter Zeeduinen 1983 
 
Inventariseerders: J.M.v.Sambeek en J.Heemskerk. 
Tekst       : J.v.Sambeek. 
 
Het terrein bevindt zich in Boswachterij Hollands Duin, ten noorden  
van de Langevelder Slag tot aan de provinciegrens met Noord-Holland.  
Zie voor de juiste ligging het kaartje op bladzijde 22. De oostgrens  
van het terrein wordt bepaald door de afrastering van de AW-duinen.  
Het terrein wordt doorsneden door een wandelpad en een fietspad  
(naar Zandvoort). Aan de westzijde van het fietspad bevindt zich een  
afrastering van de Zeereep. De strook van de Zeereep is vanaf het  
pad redelijk goed te overzien. Het terrein is ca 100 ha. groot.  
Het duingebied heeft een gevarieerd reliëf van lage duinen met val- 
leien. Er is wat open helmbegroeiing, ook plekken met een open "woes- 
tijnachtig" karakter, maar het grootste gedeelte bestaat uit duingras- 
land met hier en daar een laag, ruig struweel van wilde liguster en  
kruipwilg. 
Het gebied is bezocht van 1 april tot 16 juni. Het aantal bezoeken was  
10; in het totaal ongeveer 31 uur. 
 
Op de volgende bladzijde vindt u een overzicht van de geschatte aan- 
tallen broedparen. 
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Aantal broedparen, vastge-
steld in Luchter zeeduinen. 
 
soort                 aantal 

 Aantal broedparen, vastgesteld in de 
Zeereep, gezien vanaf het pad. 
 
soort               aantal 

Grasmus 18  Fitis 6 
Heggemus 11  Heggemus 5 
Tapuit 11  Grasmus 5 
Graspieper  6  Graspieper 2 
Kneu  3  Kneu 2 

Sprinkhaanrietzanger  2  Veldleeuwerik 2 
Roodborsttapuit  2  Witte Kwikstaart 2 
Nachtegaal  1  Tapuit 1 
Fitis  1  Roodborsttapuit 1 
Winterkoning  1  Koolmees 1 

Koolmees  1 ?  Ekster 1 
Braamsluiper  1 ?  Ringmus 1 
Patrijs  1 ?    
 
Naast deze broedgevallen werd het terrein nog bezocht door vogels  
van elders. Deze vogels broedden niet in het terrein. 
Zo zagen we regelmatig: Gekraagde Roodstaart, Koekoek, Wulp, Fazant,  
Ekster, Houtduif, Scholekster, Zilvermeeuw en Bergeend. 
 
 

-------------- 
 
 
BROEDVOGELINVENTARISATIE AW-DUINEN IN 1983  
 
Inventarisatiemedewerkers    : E.Aartse, W.Baalbergen, F.P.v.d.Berg, 

  B.H.J.Heethuis, B.C.Punt, Q.T.J.Sluys, 
  H.Veefkind-Lieneman.  

Verslag    : E.Aartse  
Kaarten    : F.P.v.d.Berg  
Correspondentie   : W.Baalbergen, Schoolstraat 15, Noordwijk. 
 
ALGEMEEN    

Voor het zesde achtereenvolgende jaar zijn door een groepje leden  
van onze Vereniging Broedvogelinventarisaties gehouden in de duinen  
van de Amsterdamse Waterleidingbedrijven. 
Dit onderzoek betreft het zuidelijk gedeelte van de Amsterdamse  
Waterleidingduinen, wat gelegen is in de provincie Zuid-Holland. 
 
Voor de bevindingen over de jaren 1978 t/m 1982 mogen wij u ver- 
wijzen naar de daarvan uitgebrachte verslagen. 
 
De inventarisaties werden uitgevoerd volgens de methode zoals om- 
schreven is in de "Handleiding voor broedvogelinventarisatie",  
uitgave K.N.N.V. 
Zonodig is deze handleiding voor onze inventarisaties wat aange- 
past. 
 
Voor de ligging van de geïnventariseerde kavels wijs ik, naast de  
bij dit verslag behorende kaarten, op het overzichtskaartje op  
bladzijde 22. 
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KAVEL E: MIDDELBERGEN 

Geïnventariseerd door:  W.Baalbergen 
B.C.Punt 
Mevr.H.Veefkind-Lieneman 

Terreinomschrijving 

Het onderzochte kavel heeft een oppervlakte van 99 ha. Het  
wordt in het noorden begrensd door de Oude Haasvelderweg, in  
het oosten door een denkbeeldige lijn van de Starrebergen naar  
de noordrand van het Achterhaasveld, in het zuiden door de  
Ruigenhoeker Schulpweg en in het westen door het van Limburg  
Stirumkanaal. 

In het terrein worden verschillende dichtbegroeide bosjes  
aangetroffen zoals het Marelvlak het Bijenvlakje, het Ronde  
Vlak, het Plankenvlak en het lange Berkenvlak. 

Evenals in het gehele zuidelijk duingebied zijn in genoemde  
bosjes veel berken doodgegaan of verkeren in een zeer slechte  
staat. Hun plaats wordt langzamerhand door andere bomen en  
struiken ingenomen zoals Abeel, Vlier en Ratelpopulier. 

Verder vinden we in het terrein zeer dichtbegroeide stukken  
met Duindoorn. Liguster en Kruipwilg. Deze dichtbegroeide  
gebieden bieden goede broedgelegenheid aan zangvogels, hetgeen  
aan de geconstateerde aantallen wel is af te leiden. 

Op de oude fazantenvoerplaatsen vinden we verschillende aange- 
voerde planten. Zo komt de kuifhyacint vrij massaal voor in  
de omgeving van de middelbergen. 
 

Vastgestelde broedterritoria 
Kavel E 
1979 

 

Kavel E 
1983 

Krakeend  
Fazant  
Houtsnip  
Wulp  
Houtduif 

1 
3 
2 
1 

12 

1 
8 
- 
1 

13 
Tortelduif 
Koekoek 
Ransui1 
Groene specht 
Boompieper 

2 
2 
1 

1? 
- 

3 
2 
- 
- 
2 

Graspieper 
 
 
 
 
 

4 - 
Witte kwikstaart 
 

1 1 
Winterkoning 6 18 
Heggemus 21 26 
Grote lijster - 1 
Zanglijster 1 - 
Merel 

 
10 8 

Tapuit 2 3 
Roodborsttapuit 4 - 
Paapje 3 - 
Gekraagde roodstaart 8 7 
Nachtegaal 32 38 
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(Vervolg kavel E) 
 

Vastgestelde broedterritoria 
Kavel E 
1979 

 

Kavel E 
1983 

Roodborst 4 3 
Sprinkhaanrietzanger 3 10 
Bosrietzanger 1 1 
Zwartkop 2 2 
Tuinfluiter 2 

 
- 

Grasmus 21 24 
Braamsluiper 5 6 
Fitis 81 68 
Tjiftjaf 3 2 
Koolmees 6 23 
Pimpelmees - 2 
Glanskop 1 - 
Staartmees 2 1 
Rietgors - 1 
Groenling - 1 
Kneu 10 15 
Barmsijs 10 10 
Vink 1 - 
Ringmus - 3 

 Ekster 2 11 
Vlaamse gaai 1 3 

Aantal soorten 37 33 

 
Opmerkingen 

Van de Fazant werden evenals in 1979 de roepende mannetjes geteld. 

Het ontbreken van de Houtsnip als broedvogel is mogelijk te  
wijten aan onvoldoende bezoek aan het terrein in de avondsche- 
mering. 

De Boompieper vond zangposten in het Lange Berkenvlak en het  
Ronde Vlak. 

De Grote Lijster liet in het Marelvlak zijn zang horen. 

De concentratie broedgevallen van de Nachtegaal welke in 1979  
in het Plankenvlak werd geconstateerd, trad dit jaar niet op. De  
verspreiding was dit jaar wat meer over het gehele kavel ver- 
spreid. 

In 1979 werden in het kader van een of ander "onderzoek" alle  
nestholten in het Lange Berkenvlak dichtgestopt. Deze beperking  
van de broedmogelijkheden voor de holenbroeders ondervonden  
deze vogels dit jaar niet. 

De Rietgors kwam in het uiterste noordwest puntje van het  
terrein tot broeden. 

Van de Ekster zijn in 1979 de aantallen wat te laag genoteerd. 
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KAVEL F - HAASVELD 

Geïnventariseerd door E.Aartse en  Q.T.J.Sluys 
 
Terreinomschrijving 

Het terrein is 75 ha groot en wordt in het noorden begrensd door  
een denkbeeldige lijn van de Starrebergen naar de noordrand van  
het Achterhaasveld, in het oosten door de Oude Haasvelderweg en  
Haasvelder Klugtweg, in het zuiden door de Ruigenhoeker Schulpweg  
en in het westen door de duinen van de Starrenbergen. 

Het is een zeer gevarieerd duinterrein met hoge droge duinen  
zoals de Starrenbergen, de duinen van de Paalsprenkel, de Haasvelder  
Kijkberg en de duinen rond het Kromme Del. De begroeiing van  
deze duinen bestaat voornamelijk uit Duindoorn, Liguster en  
Kruipwilg waartussen hier en daar wat stuifplekken worden aange-  
troffen. 

De open vlakte van de Meeuwenpannen is voornamelijk begroeid met  
Helm en Duinriet met hier en daar plekken mos en lage duindoorn- 
struiken. Dit terrein is uitermate vogelarm. 

In het terrein komt plaatselijk een zeer dichte duindoornbegroeiing  
voor met daartussen Vlier en Meidoorn. Deze duindoornvegetaties  
zijn te vinden in de Paalsprenkel, de Tussenduintjes en langs de  
Haasvelder Klugtweg. Voor Fitis en Heggemus zijn dit ideale broed- 
terreinen. Ze worden dan ook in dergelijke vegetatietypen talrijk  
aangetroffen. Is de begroeiing dicht genoeg, dan broedt hier ook de  
Nachtegaal. 

In het gebied liggen 2 dennenbossen te weten het Achterhaasveld  
of Oude Land en het Haasveld en wat duinbosjes met loofhout zoals  
Snippendel, Starredel en Watervlak. 
Het Watervlak is wel het belangrijkste bosje. De zeer gevarieerde  
begroeiing bestaat uit Zachte en Ruwe Berk, Meidoorn, Vlier, Duindoorn,  
Liguster, Gelderse roos en diverse soorten wilgen. Dit bosje is rijk  
aan broedvogels zowel in soort als in aantal. 
Het Snippendel is een stuk kleiner dan het Watervlak en bestaat  
voornamelijk uit Berk, een enkele Meidoorn en veel Duindoorn. 
Het Starredel is door het verdwijnen van de berken een grotendeels  
ondoordringbare duindoornvegetatie geworden. 

Het grootste dennebos, het Achterhaasveld of Oude Land, ligt in het  
noorden van het geïnventariseerde gebied. Twee jaar geleden is men  
begonnen dit bos uit te dunnen. Hoewel de Houtduif de belangrijkste  
broedvogel is, vinden ook andere soorten broedgelegenheid in dit  
plaatselijk soms open dennenbos. 

Ten zuiden van het Achterhaasveld ligt het Haasveld. Dit dennenbos  
is niet zo groot en heeft vooral aan de randen veel loofhout. Ook  
hier is de Houtduif de belangrijkste broedvogel. 

Op de oude weidegronden tussen de beide dennenbossen en langs  
de Oude Haasvelderweg en Haasvelder Klugtweg, 4 jaar geleden de  
broedgebieden van Kievit, Veldleeuwerik en Scholekster, vinden we  
nu alleen nog wat Tapuiten. 
De oude scheidingesloten stonden in het voorjaar als gevolg van  
de langdurige natte periode, vol water. 
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Vastgestelde broedterritoria 
Kavel F 
1979 

 

Kavel F 
1983 

Wilde eend  
Fazant 
Scholekster  
Kievit 
Wulp 

  2 
 9-12 
  1 
  4 
  4 

  - 
10-15 
  - 
  - 
 1-2 

Houtduif  
Tortelduif  
Koekoek 
Groene specht 
Boomleeuwerik 

30-50 
  1 
  1 
  1 
  - 

40-50 
  4 
  1 
  1 
  2 

Veldleeuwerik 
Winterkoning 
Heggemus 
Zanglijster 
Merel 

  4 
  2 
 12 
  - 
  4 

  - 
  8 
 22 
  2 
  7 

Tapuit 
Paapje 
Gekraagde roodstaart 
Nachtegaal 
Roodborst 

  3 
  1 
  2 
  6 
  2 

  4 
  - 
  5 
 14 
  3 

Sprinkhaanrietzanger 
Zwartkop  
Tuinfluiter  
Grasmus 
Braamsluiper 

  - 
  1 
  - 
  1 
  1 

  4 
  - 
  2 
  4 
  4 

Fitis 
Koolmees  
Glanskop  
Staartmees  
Kneu  

 36 
  5 
  1 
  2 
10-12 

 47 
 18 
  - 
  1 
 8-10 

Barmsijs  
Vink 
Ringmus  
Zwarte kraai  
Ekster  
Vlaamse gaai 

  - 
  5 
  - 
  - 
  6 
  4 

  1 
  3 
  4 
  2 
  8 
  5 

Aantal soorten  29  29 

 
Opmerkingen 

In 1983 werd het terrein 15x bezocht, niet alleen 's morgens  
vroeg, doch ook overdag en 's avonds. In 1979 werd het terrein  
9x bezocht, alleen 's morgens vroeg. 
In 1983 werd het terrein door 2 man geïnventariseerd en in  
1979 door 1 man. 

De betere resultaten moeten voor een deel worden toegeschreven  
aan de wisselende bezoeken aan het terrein. Vooral de avond- 
zang evenaart soms de ochtendzang. Bij de bezoeken overdag  
werd voornamelijk gelet op voerende vogels en piepende jongen. 

De winter van 1978/1979 die gekenmerkt werd door veel ijzel  
heeft in 1979 de broedresultaten van de standvogels ernstig  
verstoord. In de periode van 1979 t/m 1983 heeft een en ander 
zich hersteld. 
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Op 30 mei werd op het Haasveld het nest van een Scholekster  
gevonden met 1 ei. Op 31 mei was dit ei verdwenen en de  
Scholekster vetrokken. 

Bij de Paalsprenkel werd regelmatig een Wulp waargenomen. 

Van de Tortelduif werden 3 territoria vastgesteld in het  
Watervlak en 1 in het Haasveld. 

Vier jaar geleden broedde de Groene specht in het Haasveld.  
In 1983 werd hij aangetroffen in het Achterhaasveld. 

In het Haasveld werd eenmaal een Grote bonte specht gehoord.  
De aanwezige smidse vertoonde echter geen nieuwe aangepikte  
appels zodat aangenomen mag worden dat hij het Haasveld  
alleen als fouragegebied heeft gebruikt. 

Bij de Kop van de Paalsprenkel werd eenmaal een Houtsnip   
waargenomen, daarna echter niet meer. 

De Boomleeuweriken zongen tegen elkaar in, de een in de Tussen- 
duintjes en de andere nabij de Kromme del. 

In het vroege voorjaar werd de Zanglijster regelmatig zingend  
aangetroffen in het Watervlak en in het Achterhaasveld. 

Door het uitdunnen van het Achterhaasveld werd de biotoop  
kennelijk geschikt voor de Gekraagde roodstaart. Ook in het  
Haasveld was een territorium. 

Mogelijk dat de weelderige onderbegroeiing door het natte  
voorjaar van invloed is geweest op het aantal Nachtegalen.  
Alleen al in het Watervlak zongen weken achtereen 8 Nachtegalen  
tegelijkertijd. 

In het geïnventariseerde gebied werd regelmatig een Tjiftjaf  
gehoord, doch iedere keer weer op een andere plaats. 

Slechts eenmaal liet een Zwartkop zich horen in het Watervlak. 

In het Haasveld werd een paartje Kuifmees gezien. Het bos  
werd daarna bij iedere inventarisatieronde langdurig afgezocht  
doch zonder resultaat. 

De Barmsijs werd regelmatig bij de Kromme del aangetroffen.  
Bij de inventarisatie van Kavel B in 1982 werd de Barmsijs  
eveneens bij de Kromme del waargenomen. 

De Ringmussen broedden verspreid door het gehele terrein. 

Van de Zwarte kraaien zijn 2 nesten gevonden t.w. in het  
Achterhaasveld en in het Haasveld. 
 
KAVEL G – DE WESTHOEK, PAN VAN JANUS  en OOSTELIJK HAASVELD 

Geïnventariseerd door F.P.v.d.Berg en B.H.J.Heethuis  

Terreinomschrijving 

Het geïnventariseerde terrein heeft een oppervlakte van 64 ha.  
Het wordt in het noorden begrensd door de Nieuwe Haasvelderweg  
of Heiweg, in het oosten door het Oosterkanaal, in het zuiden  
door de Starrebroekse Weg en in het westen door de Haasvelder  
Klugtweg. 
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Midden door het kavel loopt de Scheidingsbaan, een voetpad 
langs een voormalige eigendoms- en jachtgrens, waarop nog  
grensstenen voorkomen met het monogram van mr.Jan Six (1668-1750).  
Ten oosten van deze scheidingsbaan ligt de zgn. "Westhoek", westelijk  
liggen "De Pan van Janus" en "Het Haasveld". 

Het terrein is weinig geaccidenteerd. De Trapjesberg is met  
16 meter + N.A.P.de hoogste duintop. 

In het kavel liggen een aantal mooie vrij dichtbegroeide  
duinpannen waarvan de voornaamste zijn de Pan van Janus,  
de Kattedel, de Wilgenpoot en de Pan van de Heiweg. In deze  
laatste is een fazantenvoerplaats. 
De Pan van Janus vormt met Meidoorn, Kardinaalsmuts, Liguster,  
Gelderse roos, Hondsroos en Egelantier een bijna ondoordring- 
bare wildernis. 

Langs het Oosterkanaal liggen enkele naaldhoutbosjes, in hoofd- 
zaak bestaande uit Oostenrijkse dennen. 

In het Haasveld zijn nog vele sporen aanwezig van een vroegere  
agrarische vestiging, zoals oude teelhoeken en weitjes, droge  
sloten, greppels en beekbeddingen, waaronder de op oude kaarten  
genoemde "Beek van het Haasveld". 
Vroegere duinweiden zijn hier het Weiland van het Haasveld,  
plaatselijk ook bekend als de Wei van Klaas Kors, verder  
Het Lange Velletje en De Ruigthoek. Tussen deze open vlakjes  
liggen plaatselijk vrij dichte duindoornstruwelen. In dit  
biotoop broedden de vastgestelde Paapjes. 
 

Vastgestelde broedterritoria 
Kavel G 
1979 

 

Kavel G 
1983 

Wilde eend  
Bergeend  
Fazant  
Scholekster  
Kievit 

  - 
  - 
20-25 
  1 
  6 

  1 
  1 
 9-12 
  1? 
  - 

Wulp 
Houtduif 
Tortelduif 
Turkse tortel 
Koekoek  

  2 
  9 
  4 
  - 
  2 

  2 
 11 
  4 
  1 
  2 

Bosuil 
Ransuil 
Groene specht 
Veldleeuwerik 
Boompieper 

  - 
  1 
  2 
  4 
  - 

  1? 
  - 
  1 
  - 
  4 

Winterkoning  
Heggemus 
Merel 
Tapuit 
Paapje 

  - 
 23 
  2 
  4 
  4 

 13 
 25 
  3 
  5 
  3 

Gekraagde roodstaart 
Nachtegaal  
Roodborst 
Sprinkhaanrietzanger 
Tuinfluiter 

  8 
 14 
  3 
  1 
  1 

  4 
 19 
  4 
 10 
  1 

Grasmus 
Braamsluiper 
Fitis 

  8 
  3 
 44 

  9 
  1 
 69 
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  (vervolg kavel G) 

Vastgestelde broedterritoria 
Kavel G 
1979 

 

Kavel G 
1983 

Tjiftjaf  
Koolmees  
Pimpelmees  
Glanskopmees  
Staartmees 

  - 
 10 
  - 
  1 
  1 

  1 
 21 
  5 
  1 
  1 

Kneu 
Ringmus  
Zwarte kraai  
Ekster  
Vlaamse gaai 

  2 
  1 
  - 
  5 
  3 

 9-11 
  3 
  1 
 12 
  4 

Aantal soorten  30 33-35 

 
Opmerkingen 

Het vastgestelde aantal Fazanten is gebaseerd op het tellen van  
roepende mannetjes in combinatie met een schatting van de  
geslachtsverhouding. Na telling op de wintervoerplaatsen,  
navraag bij duinwachters en herhaaldelijk "turven" in het  
terrein kon dit benaderd worden op circa 1:1½ à 2. 

In de omgeving Berkenpan-Ligusterdelletje werd eenmaal een  
Bosuil gehoord. Bovendien werden hier enkele malen - solitair  
zowel als gepaard Bosuilen waargenomen. Het is mogelijk dat  
de soort hier (bijvoorbeeld in een bodemholte) gebroed heeft,  
doch dit kon niet met zekerheid worden vastgesteld. 
 
RECAPITULATIE BROEDGEVALLEN (240 ha) 
 

 Kavel E.F.G. Aantal per km2 
1979 1983 1979 1983 

Wilde eend 
Krakeend 
Bergeend 
Fazant 
Scholekster 

  2 
  1 
  - 
32-40 
  2 

  1 
  1 
  1 
27-35 
  1? 

 0.83 
 0.42 
 -.- 
13.33 
0.83 

 0.42 
 0.42 
 0.42 
11.25 
 -.- 

Kievit 
Houtsnip 
Wulp 
Houtduif 
Tortelduif 

 10 
  2 
  7 
51-74 
  7 

  - 
  - 
 4-5 
 74 
 11 

 4.17 
 0.83 
 2.92 
21.25 
 2.92 

 -.- 
 -.- 
 1.67 
30.83 
 4.58 

Turkse tortel 
Koekoek 
Ransuil 
Groene specht 
Boomleeuwerik 

  - 
  5 
  2 
 3-4 
  - 

  1 
  5 
  - 
  2 
  2 

 -.- 
 2.08 
 0.83 
 1.25 
 -.- 

 0.42 
 2.08 
 -.- 
 0.83 
 0.83 

Veldleeuwerik 
Boompieper 
Graspieper 
Witte kwikstaart 

  8 
  - 
  4 
  1 

  - 
  6 
  - 
  1 

 3.33 
 -.- 
 1.67 
 0.42 

 -.- 
 2.50 
 -.- 
 0.42 
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 Kavel E.F.G. Aantal per km2 
1979 1983 1979 1983 

Winterkoning  
Heggemus 
Grote lijster 
Zanglijster  
Merel 

  8 
 56 
  - 
  1 
 16 

 39 
 73 
  1 
  2 
 18 

 3.33 
23.33 
 -.- 
 0.42 
 6.67 

16.25 
30.41 
 0.42 
 0.83 
 7.50 

Tapuit 
Roodborsttapuit  
Paapje 
Gekraagde roodstaart 
Nachtegaal 

  9 
  4 
  8 
 18 
 52 

 10 
  - 
  3 
 16 
 71 

 3.75 
 1.67 
 3.33 
 7.50 
21.86 

 4.17 
 -.- 
 1.25 
 6.67 
29.58 

Roodborst 
Sprinkhaanrietzanger 
Bosrietzanger  
Zwartkop 
Tuinfluiter 

  9 
  4 
  1 
  3   
  3 

 10 
 24 
  1 
  2 
  3 

 5.75 
 1.67 
 0.42 
 1.25 
 1.25 

 4.17 
10.00 
 0.42 
 0.83 
 1.25 

Grasmus 
Braamsluiper 
Fitis 
Tjiftjaf 
Koolmees 

 30 
  9 
161 
  3 
 21 

 37 
 11 
184 
  3 
 62 

12.50 
 3.75 
67.08 
 1.25 
 8.75 

15.41 
 4.58 
76.66 
 1.25 
25.83 

Pimpelmees   
Glanskop  
Staartmees  
Rietgors 
Groenling 

  - 
  3 
  5 
  - 
  - 

  7 
  1 
  3 
  1 
  1 

 -.- 
 1.25 
 2.08 
 -.- 
 -.- 

 2.92 
 0.42 
 1.25 
 0.42 
 0.42 

Kneu 
Barmsijs 
Vink 
Ringmus 
Zwarte kraal  
Ekster 
Vlaamse gaai 

22-24 
 10   
  6 
  1 
  - 
 13 
  8 

32-36 
 11 
  3 
 10 
  3 
 31 
 12 

 9.17 
 4.17 
 2.50 
 0.42 
 -.- 
 5.42 
 3.33 

13.33 
 4.28 
 1.25 
 4.17 
 1.25 
12.91 
 5.00 

Totaal  42  45   
 
Vergelijkingen 

Wilde eend - Krakeend - Bergeend  

Speciaal de eerste twee soorten zijn steeds in de kanalen en  
overvliegend te zien. Het broeden is echter niet steeds vast te  
stellen. In elk geval is de broedpopulatie in het zuidelijke deel  
van de AW-duinen maar een fractie van die in het noordelijke deel.  
Broedgevallen van de Bergeend blijven incidenteel. 
 
Fazant 

Het aantal broedgevallen van deze soort loopt geleidelijk terug nu  
geen exemplaren meer voor de jacht worden uitgezet en incidenteel  
worden bijgevoerd. Een aantal van 11 per 100 ha ligt in verhouding  
met vergelijkbare terreinen nog aan de hoge kant en zal nog wat  
terug kunnen lopen tot onder de 10 per 100 ha. 
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Scholekster – Kievit - Houtsnip - Wulp 

De grondbroeders, althans de grotere soorten (voor de zangvogels  
geldt het zeker niet) hebben het niet gemakkelijk. Als oorzaak  
zien wij een combinatie van faktoren. In de eerste plaats  
speelt de toenemende vergrassing een rol. Speciaal Kievit en  
Scholekster reageren sterk op een verruiging van het terrein.  
Daarnaast moet ook de toenemende recreatie als een bedreiging  
worden gezien. 
Als laatste de rol van de predatoren, speciaal de Ekster en de  
Vos. Kievit en Scholekster zullen zeker van Ekster en Vos te  
lijden hebben. Het is een interessante vraag of en in hoeverre  
deze soorten zich zullen aanpassen. Wij zullen trachten de  
komende jaren hier speciaal op te letten. 
Overigens zijn veranderingen in de aantallen broedende Kieviten  
in de duinen geen nieuw gegeven. In 1950 broedde er b.v. nog  
maar 1 paartje Kieviten in de noordelijke AW-duinen (Randstad  
en broedvogels, mededeling Strijbos). 
De teruggang van de Wulp, voor het eerst sinds 1975 geconsta- 
teerd, moet voor een groot deel in verband gebracht worden met  
het toenemende duinbezoek. De 3 broedparen die verdwenen zijn,  
broedden 4 jaar geleden op en rond het Haasveld, een terrein  
dat steeds drukker wordt bezocht. 
Over het dit jaar niet constateren van broedgevallen van de  
Houtsnip is al eerder in dit verslag iets opgemerkt. 
In het algemeen mag misschien de vraag worden gesteld of het  
een ramp is wanneer het aantal grondbroeders vermindert of  
zelfs verdwijnt uit de duinen. 
Vanzelfsprekend mis je de Kievit en de Scholekster niet graag  
in de duinen. Van de Kievit echter hebben we al opgemerkt dat  
het broeden in de duinen geen vast gegeven is. De Scholekster  
kan zich vrijwel overal in ons land goed handhaven en is niet  
speciaal meer op de kuststreek als broedgebied aangewezen. 
 
Tortelduif  

De toename van deze soort komt voor een deel voor rekening van  
de zorgvuldigere inventarisatie van kavel F. 
 
Ransuil 

Deze vogelsoort werd niet meer broedend aangetroffen. Het broed- 
bestand in de AW-duinen loopt al geruime tijd terug (Randstad 
en Broedvogels - Koning) 
 
Boomleeuwerik - Veldleeuwerik – Boompieper - Graspieper  

Terwijl de Boomleeuwerik met 2 paar tot broeden kwam (de aantal- 
len kunnen van jaar tot jaar sterk schommelen) verdween de Veld- 
leeuwerik als broedvogels. De reeds eerder genoemde faktoren  
t.w. toegenomen recreatie, optreden van Vos en Ekster en vooral de  
verruiging van het terrein spelen hierbij een rol. 
De Boompieper/Graspieper geeft eenzelfde beeld te zien. De Boom- 
pieper is nu met 6 broedparen aanwezig. De Graspieper verdween  
als broedvogel. Een soort stuivertje verwisselen in dit geval.  
Een oorzaak van deze verschuiving is niet zo gemakkelijk aan te  
geven. 
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Winterkoning - Heggemus 

Beide soorten, maar vooral de eerstgenoemde, herstellen zich van  
de winter van 1978/1979. Het broedbestand van 16 resp. 30 paar.  
per 100 ha is voor dit soort terrein normaal te noemen. 
 
Roodborsttapuit – Tapuit - Paapje 

Het verdwijnen van de eerstgenoemde soort en het sterk terug- 
lopen van het Paapje is een verontrustende ontwikkeling. Beide  
soorten stellen nog al wat eisen aan de begroeiing in het  
territorium. Verruiging kan voor de Roodborsttapuit nadelig  
zijn, voor het Paapje geldt dit echter niet. 
 
Nachtegaal  

Een broedbestand van bijna 30 per 100 ha is erg hoog. Deze  
soort profiteert kennelijk wel van de eerder genoemde ver- 
ruiging. 
 
Sprinkhaanrietzanger  

Een soort waarvan bekend is dat de aantallen broedparen sterk  
kunnen schommelen. De verruiging van het terrein speelt  
deze soort de laatste jaren wel in de kaart. Een aantal van  
10 broedparen per 100 ha vinden we alleen in de AW-duinen.  
Overigens blijken vrijwel alle zangvogels het in het onder- 
zochte gebied goed te doen. 
 
Mezen 

De toename van de Koolmees en Pimpelmees is opmerkelijk. In  
1979 hadden wij al onze verwondering uitgesproken over het  
lage broedvogelbestand van deze 2 soorten. Een zekere opschui- 
ving naar het middenduin valt te constateren. 
  
Ekster – Vlaamse gaai 

Beide soorten nemen nog steeds in aantal broedparen toe. Een  
aantal van bijna 13 per 100 ha voor de Ekster zal waarschijn-  
lijk niet hoger worden. Zoals in het overzicht is te zien  
"lijden" zangvogels in het algemeen niet van Ekster en Vlaamse  
gaai. 
 
 
Tot besluit willen wij dank zeggen aan de directie van de  
Amsterdamse Waterleidingduinen voor de verleende medewerking  
en het bewakingspersoneel voor aanvullende gegevens en andere hulp. 
 
Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming "Noordwijk"  
Correspondentieadres: W.Baalbergen, Schoolstraat 15, 2202 HC Noordwijk 
 
 
 
 

-------------- 
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BROEDVOGELINVENTARISATIE DE PAN VAN PERSIJN 1983 
 
Alvorens met het verslag te beginnen, moet ik zeggen, dat ik dit  
jaar te weinig tijd heb gehad, om goed te kunnen inventariseren.  
Hierdoor was ik onder andere niet in staat de nestkasten te contro- 
leren, zodat mij over het aantal Koolmezen en Pimpelmezen dit keer 
niets bekend is. 
 
Allereerst volgt nu de lijst:  
 
soort  '81  '82  '83 
Waterhoen   4   2   3 
Bosuil   2  1-2   2 
Torenvalk   -   -   1 
Fazant   4   3   3 
Houtduif  1-2   2  6-7 

Tortelduif  0-1  0-1   1 
Turkse tortel  0-1  0-1  1-2 
Koekoek   ?   ?   ? 
Kauw   3   1  1-3 
Ekster  1-2   1  1-2 

Vlaamse gaai   1   1   1 
Groene specht   ?   1  1-2 
Grote bonte specht   ?   1   1 
Houtsnip   ?  1-3   2 
Merel  8-11  9-12 10-12 

Zanglijster  2-5   1  1-2 
Grote lijster   1   ?   - 
Spreeuw  20  22  14 
Huismus   ?  6-12   ? 
Vink  1-3   2   1 

Groenling   -   -  0-1 
Roodborst  8-10  9-10  7-10 
Nachtegaal  3-6  2-4  3-4 
Gekraagde roodstaart  2-3  3-4   1 
Boompieper  4-6  2-3  2-3 

Tuinfluiter   1   1  0-1 
Grasmus   -  1-2  0-1 
Zwartkop  2-3  0-1  3-6 
Boomkruiper   ?   ?   ? 
Boomklever   1   ?   - 

Koolmees   7  10 Niet geteld 
Pimpelmees   6  10 niet geteld 
Glanskop   ?   3  2-3 
Staartmees   ?   1   ? 
Grauwe vliegenvanger   ?  1-2   ? 

Heggemus  1-3  1-2  3-4 
Winterkoning  14 13-14 16-17 
Tjiftjaf  2-6  4-5   6 
Fitis 23-26 15-20 22-29 
 
Opmerkingen: 
Staartmees, Grauwe Vliegenvanger, Boomkruiper en Koekoek waren  
gedurende het broedseizoen wel aanwezig en het is niet uitgesloten dat van elke 
soort wel een broedpoging is gedaan. 
Van Huismus-broedsels is wegens het al eerder genoemde tijdgebrek,  
weinig bekend. De soort heeft wel talrijk gebroed. Ook een broedgeval  
in een boomholte werd geconstateerd. 
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Ook het aantal Spreeuwen-paren ligt ongetwijfeld hoger. Niet alle  
broedholten van vorig jaar konden geïnspecteerd worden.  
Vermeldenswaard zijn verder de waarnemingen van zingende Braamslui- 
pers. Een exemplaar werd tweemaal gehoord. 

Dit jaar werd ook door personen van een vogelwerkgroep (waarschijn- 
lijk de Vogelwerkgroep Berkheide- red.) geteld. We hebben onze  
resultaten vergeleken en merkten dat hun uitkomsten aanmerkelijk  
hoger uitkwamen dan de mijne. 
Zij hebben, in een door mij verwaarloosd deel van het gebied, een  
broedsel van een Patrijs gevonden. Ook hebben zij verschillende  
malen een zingende Spotvogel gehoord. 
 
     P.Imthorn 
 
 

-------------- 
 
 
GOLFBADVERSLAG 1983.  
De vegetatie van het voormalige Golfbadterrein in de Noordduinen  
in 1983. 
 
Het afgelopen jaar werden door de gemeente Noordwijk plannen ont- 
wikkeld om direct ten noorden van het voormalige golfbadterrein een  
strandslag aan te leggen ten behoeve van het vervoer van boten van  
leden van de Noordwijkse Sportvissersvereniging. 
Hoewel de slag niet direct door het terrein van de kunstmatige val- 
lei is gepland, valt te vrezen dat de slag een belangrijke negatie- 
ve invloed zal hebben op de natuurwaarden in de omgeving van de  
vallei. Het grootste deel van de groeiplaats van Blauwe bremraap  
en Bitterkruidbremraap zal verdwijnen, evenals de daar broedende  
Graspiepers en Roodborsttapuit. 
Gelukkig wijzen de jongste ontwikkelingen erop, dat Burgemeester  
en Wethouders van Noordwijk uiteindelijk toch een andere, veel  
minder schadelijke oplossing zullen voorstellen. 
(dit is inmiddels inderdaad gebeurd; al heeft deze oplossing het  
voorlopige karakter van een proef voor een half jaar.-Red.) 
 
Aan het beheer werden het afgelopen jaar ook weer de nodige uren  
besteed. In het voorjaar werden enkele vierkante meters afgeplagd  
met het doel de beoogde verschraling van de bodem te versnellen.  
In het najaar werd de vegetatie gemaaid en het maaisel afgevoerd.  
Door het natte voorjaar stond nog tot in juni het water plaatselijk  
boven het maaiveld. 
Het onderzoek naar de ontwikkeling van de vegetatie werd voortgezet.  
Ook dit jaar werden weer drie opnamen gemaakt. Er werden twee nieuwe 
soorten freatofyten (plantensoorten, die gebonden zijn aan de in-  
vloed sfeer van het grondwater) gevonden: Platte bies en Kruipend  
struisgras. 
De eerste soort is karakteristiek voor een vochtige, voedselrijke,  
vaak betreden bodem. De tweede soort is juist gebonden aan een voch- 
tige, minder voedselrijke en kalkarme bodem. 
Ook voor wat betreft de overige soorten is de richting, die de vege- 
tatie opgaat, niet duidelijk. De kleine vallei (ca 500m2) herbergde  
in 1983 61 soorten hogere planten. 
Het onderzoek zal in 1984 worden voortgezet. 
 
Op de volgende bladzijde treft u een lijst aan van de freatofyten  
die tot nu toe zijn gevonden. 
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Onderstaande lijst geeft een overzicht van de tot nu toe aangetroffen  
freatofyten in de kunstmatige vallei. 
 
 
jaar waarin de soort is aangetroffen (x): 75 76 79 80 81 82 83 
         
Platte rus  
Kruipend struisgras 
Watermunt  
Kruipwilg  
Veenwortel  
Mannagras  
Zomprus 
Zilte zegge  
 
Grote lisdodde 
Greppelrus  
Echte witbol  
Riet  
Padderus  
Kleinbloemige basterd-
wederik 
Harig wilgeroosje 
Gewone waterbies 
Moerasdroogbloem 
Akkerkers  
Moeraskers 
Zompvergeet—mij—nietje 
Kleine waterweegbree 
Blaartrekkende boter-
bloem 
Bleekgele droogbloem 
Slanke waterkers 
Gewone kattestaart 
Blauwe waterereprijs 
 
Zeezuring 
Trekrus 
Tengere rus 
Gewoon sterrekroos 

(Juncus compressus) 
(Agrostis oanina) 
(Mentha aquatica  
(Salix repens)  
(Polygonum amphibium) 
(Glyceria fluitans)  
(Juncus articulatus) 
(Carex distans var.  
 vikingensis)  
(Typha latifolia)  
(Juncus buffonius)  
(Holcus lanatus) 
(Phragmitis australis) 
(Juncus subnodulosus) 
(Epilobium parviflorum) 
 
(Epilobium hirsutum) 
(Eleocharis palustris) 
(Gnaphalium uliginosum) 
(Rorippa sylvestris) 
(Rorippa Islandica) 
(Myosootis laxa) 
(Alisma ranunculoides) 
(Ranunculus sceleratus) 
 
(Gnaphalium luteo-album) 
(Nasturtium mirophyllum) 
(Lythrum salicaria) 
(Veronica anagallis—aqua- 
 ica) 
(Rumex maritimus) 
(Juncus squarosus) 
(Juncus tenuis) 
(Callitriche platycarpa) 

- 
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- 
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- 
x 
- 
x 
- 
- 
- 
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x 
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x 
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- 
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Voor op- en aanmerkingen of voor suggesties houd ik me aanbevolen. 
 

D.Hoek 
 
 
 

-------------- 
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PLANTENVONDSTEN IN 1983 
  
Zoals al eerder in De Strandloper werd aangehaald, is de 
FLORA VAN NOORDWIJK, uitgegeven in november 1978, een moment-  
opname van de plantengroei in en rondom Noordwijk. 
De vegetatie verandert steeds. Er zijn soorten die jaren 
achtereen zeldzaam zijn en plotseling algemeen voorkomen. 
Er zijn soorten die af en toe worden gevonden. Dit betreffen 
dan vooral soorten die hier niet thuis horen, maar b.v. door 
de aanleg van een weg of door het bouwrijp maken van terreinen 
met materialen e.d. worden aangevoerd. Ook zijn er soorten 
die gewoon over het hoofd worden gezien. 
Ieder jaar wordt er in De Strandloper een lijst met aanvullingen 
gepubliceerd van soorten die nieuw zijn voor het grondgebied 
of waarvan andere vindplaatsen bekend zijn geworden. 

De onderstreepte soorten zijn nieuw voor de FLORA VAN NOORDWIJK.  
De vermelde soorten hebben alleen betrekking op vondsten gedaan  
op het grondgebied van Noordwijk of in de grensoverschrijdende  
kilometerhokken (Zie kaartje 4 in DE FLORA VAN NOORDWIJK).  
Vondsten buiten dit gebied worden in dit artikel niet vermeld,  
hoe interessant ze soms ook zijn. Bewaard worden de opgaven  
uiteraard wel. 
 
Achillea ptarmica  
(Wilde bertram) 

Alyssum alyssoides  
(Bleek schildzaad) 

Anacamptis pyramidalis  
(Hondskruid) 
 

Bunium bulbocastanum  
(Aardkastanje) 

Campanula trachelium  
(Ruig klokje) 

Chenopodium polyspermum  
(Korrelganzevoet) 

Corispermum leptopterum  
(Smal vlieszaad) 

Carex acuta  
(Scherpe zegge) 

Datura stramonium  
(Doornappel) 

Deschampsia flexuosa  
(Bochtige smele) 

Digitaria sanguinalis  
(Harig vingergras) 
 
 

Galium uliginosum  
(Ruw walstro) 

Eryngium campestre   
(Wilde kruisdistel) 

1 ex. Kraaierslaan. 
 

Op 12 mei 278 exx.! geteld op de  
bekende groeiplaats in de Noordduinen. 

In 1983 112 exx.! in de Zuidduinen.  
(In samenwerking met de heer v.Duijn  
uit Katwijk). 

60 exx. op afgerasterde helling in de  
Zuidduinen. 

1 ex.in ligusterhaag langs Duinweg. 
 

1 ex. op akker. Kraaierslaan. 
 

1 ex. op akker Kraaierslaan. 
 

1 ex. (zode) berm Duinweg. 
 

27 exx. bij abri Oosterkanaal, AW-duinen. 
 

Grote pol in dennenbos kavel 8 in de  
Noordduinen. 

Grote pol in de berm van de Northgo- 
dreef-Zee. 
Zeer talrijk in de bermen van de Nieuwe  
Offemweg, zelfs tussen de trottoirtegels. 

1 ex. greppel Duinweg. 
 

1 ex. tegen muur nabij braakliggend ter-
rein langs de Schiestraat. 
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Geranium dissectum 
(Slipbladige ooievaarsbek) 

Geranium phaeum 
(Donkere ooievaarsbek) 

Chaenorrhinum minus  
(Kleine leeuwebek) 

Myosotis laxa 
(Zompvergeet-mij-nietje) 
 

Pastinaca sativa  
(Pastinaak) 

Dactylorhiza majalis ssp.  
praetermissa (Rietorchis) 
 
 
 
 

Orobanche picridis  
(Bitterkruidbremraap) 

Orobanche purpurea  
(Blauwe bremraap) 
 

Oxalis fontana 
(Stijve klaverzuring) 

Pulicaria dysenterica  
(Heelblaadjes) 

Reseda luteola  
(Wouw) 
 

Scirpus setaceus  
(Dwergbies) 

Senecio jacobaea var.jacobaea 
(Jacobskruiskruid) 
 

Tanacetum vulgare  
(Boerenwormkruid) 

Trifolium hybridum  
(Basterdklaver) 

Trifolium resupinatum  
(Perzische klaver) 

Twee force planten in de Noordduinen  
op opgebrachte zwarte grond. 

3 planten in berm Gooweg nabij  
ingang Zuid-Hollands Landschap. 

Enige tientallen exx. nabij K&M. 
 

Langs westelijke oever van de grote 
vijver in Nieuw-Leeuwenhorst en  
langs De Wei in de Noordduinen. 

Diverse exx. in een tuin de Ruijter- 
straat Prins Bernhardstraat. 

20 bloeiende exx.in voormalige slot- 
gracht op Oud-Leeuwenhorst. Op deze 
plaats bleken Pitrus en Geknikte 
vossestaart te zijn toegenomen. Afge-
nomen waren Smalle stekelvaren en  
Egelboterbloem. 

Een tiental exx. achter de v.d.Bergh- 
stichting parasiterend op Duinaveruit. 

7 exx. langs Beethovenweg. 
3 exx. langs duinvoet achter de  
v.d. Berghstichting. 

Tientallen exx. terreintje Schiestraat. 
 

1 ex. kruispunt Langevelderlaan/  
Duinschoten. 

1 klein ex. tussen trottoirtegels van  
Panhuysstraat nabij Tuincentrum 
Passchier. 

Veel langs sloot in de Bronsgeest op door 
het vee kapot getrapte oever. 

3 exx. bij de Noordwijkerhoekbrug  
met straalbloemen. Planten zonder  
straalbloemen daar zeer algemeen. 

1 ex. langs muur ingang fa. Immerzeel,  
Heilige Geestweg. 

2 exx. terreintje Schiestraat. 
 

Enkele exx. Noordduinen achter werk-
schuur Staatsbosbeheer. 
2 exx. langs Kraaierslaan. 

 
Zoals u gemerkt zult hebben, zijn hier en daar Hollandse 
namen en Latijnse namen veranderd. 
Vondsten van 1983 staan vermeld overeenkomstig de Flora van   
Nederland, Heukels/Van-der Meijden, 20e druk. 

Ik dank Jelle van Dijk, Wim Brama, Arie Cramer en Joanne van  
Sambeek voor hun bijdrage aan deze lijst. Voor nieuwe vondsten  
danwel nieuwe vindplaatsen houd ik me gaarne aanbevolen. 

Noordwijk, januari 1984    E.Aartse 
Joh.Molegraafstraat 
2201 LK NOORDWIJK 
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HET LANDELIJK DAGVLINDERONDERZOEK  
Het landelijk onderzoek naar het voorkomen, de verspreiding  
en de ecologie van de Nederlandse dagvlinders ging in  
december 1980 van start en loopt door tot maart 1984. Aan het  
project, dat vanuit de Vakgroep Natuurbeheer van de Landbouw- 
hogeschool Wageningen, wordt verricht, werken o.a. mee de  
Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten in Nederland, de  
diverse Provinciale Landschappen, het Staatsbosbeheer en de  
European Invertebrate Survey te Leiden. De noodzaak voor het  
verrichten van het onderzoek bleek uit het feit dat er van  
73 soorten dagvlinders die rond 1900 in Nederland inheems  
waren er waarschijnlijk 9 verdwenen zijn, terwijl er ongeveer  
30 zeldzaam of zeer zeldzaam zijn geworden. 
 
Gegevensbestand: inventarisie 

Het totaal aantal medewerkers bedraagt momenteel ongeveer  
1400. Van meer dan 1000 uurhokken zijn data bekend uit de  
laatste drie jaar (1981 t/m 1983). Van de laatste 140 jaar  
zijn gegevens uit plus minus 1150 uurhokken bekend. Naar  
verwachting kan begin 1984 de eigenlijke verwerking van de  
gegevens voor de Voorlopige Atlas van de Nederlandse Dag- 
vlinders plaatsvinden. 
 
Bespreking van enige soorten 

De laatste jaren zien we waarschijnlijk ten gevolge van  
gunstige klimatologische omstandigheden, een aantal soorten  
hun areaal uitbreiden: 
- de IJsvogelvlinder blijkt meer voor te komen dan aan het  
  begin van het onderzoek werd gedacht. 

- de Gehakkelde Aurelia kwam in 1980 niet ten noorden van de  
  grote rivieren voor. De laatste drie jaar wordt deze  
  vlinder ieder jaar verder naar het noorden en westen  
  aangetroffen. Per jaar zien we een uitbreiding van het  
  areaal met 10 tot 20 km. 

- het Landkaartje bereikte de kust van Zeeland en Noord- 
  Holland en de verwachting is dat het zich via de binnen- 
  duinrand verder zal uitbreiden. (Zie verspreidingskaart.) 

- de Kleine Parelmoervlinder is momenteel een vaste bewoner  
  van de duinen ten noorden Den Haag tot Ameland-Terschelling,  
  ten zuiden Den Haag zijn nog geen exemplaren gerapporteerd. 
 
Onderzoek Vakgroep Natuurbeheer 

- Een kweekkooi is klaar met geschikte ruimte om alle 
  Nederlandse dagvlinders te gaan observeren. Gedurende de  
  afgelopen maanden werden vrijwel alle Nederlandse Zandogen  
  en een aantal Dikkopjes gekweekt. Van de Argusvlinder en  
  het Hooibeestje, zijn zelfs drie generaties verkregen. Om de  
  kweekkooi heen wordt een vlindervriendelijke tuin aangelegd. 

- Afgelopen jaar hebben diverse studenten een onderzoek naar  
  een aantal dagvlindersoorten verricht, o.a. de Oranjetip. 
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Ladoga Camilla 
IJsvogelvlinder 

Polygonia c-album 
Gehakkelde Aurelia 

Araschnia levana 
Landkaartje Issoria lathonia 

Kleine Parelmoervlinder 
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Koevinkje, Kommavlinder, Hooibeestje, Bruin Zandoogje, Groot Dik- 
kopje, Bruine vuurvlinder, Tweekleurig hooibeestje, Grote parelmoer- 
vlinder, Duinparelmoervlinder. 
 
Behoud en herstel van de dagvlinderfauna 

Het merendeel van de dagvlinders staat bekend als liefhebber van  
schrale kruidenrijke graslandvegetaties en van vegetaties van zoom- 
en mantelgemeenschappen. Deze vegetaties zijn door verstedelijking,  
maar vooral ten gevolge van de intensivering van de landbouw uiter- 
mate schaars geworden. Bij de huidige landbouwmethoden komen zoom- 
vegetaties langs heggen, houtwallen en bossen niet meer tot ont- 
wikkeling. Behoud en herstel van de dagvlinderfauna vraagt om ge- 
richte maatregelen ten aanzien van bestemming, inrichting en beheer  
van gebieden. Deze maatregelen moeten gebaseerd zijn op kennis van  
de huidige status van de Nederlandse dagvlinders, kennis van de  
ecologie van de diverse soorten en kennis ten aanzien van het bio- 
toop en het beheer daarvan. 
Het dagvlinderproject hoopt een bijdrage te leveren aan het vergaren  
van deze kennis. 
 

J.M.van Sambeek 
inventarisatiemedewerkster. 

 
Bronnen: 
Vakgroep Natuurbeheer L.H.Wageningen: Nieuwsbrief 6 (1983)  
Idem : Mededeling nr 83005, 18 februari (1983) 
Idem : Brief W.Geraedts, 21 maart (1983). 
 

 
-------------- 

 
PADDENTREK 1984 
 
Evenals vorig jaar, zullen ook dit voorjaar weer massaal padden  
gered gaan worden door een grote groep leden van onze vereniging.  
Het systeem zal ongeveer hetzelfde zijn als vorig jaar, n.l.  
op niet al te drukke avonden de padden met de hand overzetten en  
op topavonden de wegen van het Langeveld of te zetten. Het systeem  
blijft gehandhaafd omdat het vorig jaar vrij goed functioneerde,  
maar ook omdat we verder weinig keus hebben. 
Wie ons bij de paddenbescherming wil helpen, kan zich aanmelden bij  
Kees Verweij, Westerbaan 7, telefoon 12219. 

De akties van de afgelopen jaren hebben bij velen vragen opge- 
roepen over de wat mysterieuze padden. 
In een K.N.N.V. mededeling uit 1980 staan daarover enkele interes- 
sante dingen geschreven, waarvan ik er graag enkele wil noemen. 

Padden komen al naar gelang het weer in maart uit hun winterslaap  
tevoorschijn, waarbij de mannetjes wat eerder dan de vrouwtjes aan  
de trek naar het water beginnen. Iets later in de tijd gaan manne- 
tje en vrouwtje vaak al gepaard in de richting van de sloot, waar- 
bij opvalt, dat het mannetje - gezeten op de rug van het vrouwtje – 
veel kleiner is. De paring zelf vindt echter pas 1 à 2 weken na  
het bereiken van het water plaats. Na het leggen van de eitjes  
(2000-7000 ex), verlaat het vrouwtje direct het water, pas enkele  
dagen later gevolgd door het mannetje. Daarna brengen de dieren de  
rest van het seizoen in eenzaamheid door onder een steen of een  
boomstronk.(Dit in tegenstelling tot de winterslaap, die bij elkaar  
gehouden wordt). 's Nachts gaan de padden op insectenjacht. 
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Tijdens het rapen van de padden, viel het op dat sommige dieren  
zacht piepten. Dit doen alleen de mannetjes, vrouwtjes nooit. In april  
troffen we tussen de padden plotseling ook vele kleintjes aan. Dit  
verschijnsel kan niet direct worden verklaard. Pas 2-3 maanden na  
de geboorte uit het eitje verlaten de jonge padjes het water. Dit  
zou betekenen dat, wanneer de trek b.v. op 10 maart begint, de eer- 
ste dieren na een week paren. Als dan na een week de eitjes uitkomen, 
kunnen toch pas eind mei op z'n vroegst de eerste jonge padjes worden  
waargenomen. 
Zijn het dan misschien toch jongen van het vorige jaar, die nog niet  
volgroeid zijn? Een pad blijkt pas na 4 jaar geslachtsrijp te zijn.  
Zijn lange jeugd is in overeenstemming met zijn ouderdom die hij  
kan bereiken. Er is een paddenvrouwtje bekend dat de respectabele  
leeftijd van 36 jaar bereikte. 

Iets waarover nog weinig duidelijkheid bestaat, is de terugtrek van  
de dieren naar hun winterverblijf in de duinen. De massale trek in  
het voorjaar wordt niet gevolgd door een even massale terugtocht in de  
herfst, om in september-oktober aan hun winterslaap te beginnen.  
Wellicht zijn door de warme zomermaanden hun bewegingen zoveel  
sneller, dat ze door een snelle oversteek over de voor hen gevaar- 
lijke weg de kans op doodrijden weten te beperken. 

Al met al zijn er toch nog wel wat onopgeloste vragen. De K.N.N.V- 
mededeling zegt te hopen dat ook de paddenakties van de laatste  
jaren zullen bijdragen tot de oplossing daarvan. 
Wij zullen dan ook dit jaar weer proberen daaraan mee te werken  
door wat meer gegevens over weersomstandigheden, tijden en aantallen  
te noteren op de trekavonden zelf. 
Misschien weten we dan volgend jaar weer wat meer. 
 

Hein Verkade 
 

-------------- 
 
geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt 
 
DDT (I)  
 
De Afrikaanse rivierarenden in de omgeving van het Karibameer  
zullen zich wellicht binnen een jaar of tien niet meer voortplan- 
ten, zo menen beheerders van deze streek. Bij een onderzoek van  
40 legsels bleek niet minder dan 40% van de eieren een uiterst  
dunne schaal te bezitten. De oorzaak wordt gevormd door het gebruik  
van DDT, waarvan Zimbabwe jaarlijks 1000 ton gebruikt. 
 
 
DDT (II)  
 
Recente studies aan de universiteit van Californië hebben aan  
het licht gebracht dat op oestrogeen lijkende residuen van DDT  
tot gevolg hebben, dat de mannetjes van de Westelijke meeuw (Larus  
occidentalis) -een soort die in California broedt- niet meer tot  
paren in staat zijn. De wijfjes broeden derhalve op onbevruchte  
eieren. 
 

uit : Artis,jan/feb. '84 
 
geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt 
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STIVONO-NIEUWS   STIVONO-NIEUWS  STIVONO-NIEUWS 
   
Over het opvangplan olieslachtoffers kunnen we erg kort zijn.  
Nieuwe ontwikkelingen hebben zich niet voorgedaan sinds de  
verslagen in de "Strandloper" van 1983. 

Op ons schrijven van 6 februari 1983 (zie de "Strandloper"  
2/1983) heeft de Werkgroep Opvangplan Olieslachtoffers nooit  
gereageerd. Ook van de zijde van de provinciaal-coördinator  
is verder niets meer vernomen, zodat mag worden aangenomen  
dat de Werkgroep het niet nodig heeft gevonden het opvangplan  
aan te passen aan de wensen van de kustasiels. 
Er is niets, maar dan ook niets veranderd sinds vorig jaar. 

STIVONO heeft de Werkgroep op 6 februari 1983 medegedeeld  
dat de werkzaamheden voortvloeiende uit het opvangplan voor- 
lopig worden opgeschort (zie de "Strandloper" 2/1983). Dit  
opschorten van de werkzaamheden is dan ook nog steeds van  
kracht. Op 10 januari 1984 hebben wij dat nog eens de Werk- 
groep medegedeeld. Een afschrift van deze brief is naar de  
provinciaal-coördinator gezonden. 

Heeft dit voor de olieslachtoffers gevolgen? Nauwelijks!  
Als het olierampenplan in werking treedt, dient onder leiding  
van de provinciaal-coördinator het strand langs de Zuid- 
Hollandse kust door personeel van het Staatsbosbeheer per  
auto te worden afgezocht. Staatsbosbeheer brengt de levende  
vogels naar de asiels of, indien daar geen ruimte is, zal  
Staatsbosbeheer zelf een opvangruimte moeten creëren.  
Aangezien STIVONO de medewerking heeft opgeschort, gaat  
Staatsbosbeheer ons asiel voorbij. 
STIVONO neemt wel alle vogels in behandeling die in het  
eigen verzorgingsgebied zijn gevonden door particulieren,  
politie, dierenbescherming e.d. Het aantal is bepaald op  
30 olieslachtoffers. Zo'n aantal wassen en verzorgen is  
door de medewerkers op te brengen. Indien dit aantal niet  
wordt gehaald, dan mag Staatsbosbeheer, in overleg met de  
asielbeheerder, dit aantal tot 30 aanvullen met eigen gevonden 
vogels. 

STIVONO vindt dit geen ideale oplossing, zeker niet, maar de  
Werkgroep Opvangplan Olieslachtoffers dient er wel rekening  
mee te houden dat asielwerk in Nederland vrijwilligerswerk  
is, dat in vrije tijd wordt verricht. Enige souplesse in de  
vorm van beschikbaar stellen van mankracht bij het wassen en  
verzorgen van de vogels lijkt ons geen overdreven verlangen  
vooral omdat het opvangplan daarin voorziet, echter wel in  
een andere fase van het plan. De financiële aspecten van het  
opvangplan blijken bij de meeste asiels van minder belang  
te zijn. 
Edoch, fase 1 van het opvangplan is de levende vogels naar  
het asiel brengen en daarmee uit! 
En waarom toch? In vorige "Strandlopers" is dit meerdere  
keren aangehaald. STIVONO beschikt over een goed geoutilleerd  
asiel, doch heeft beperkte mankracht. Staatsbosbeheer, het  
uitvoerend orgaan van het opvangplan olieslachtoffers, heeft  
voldoende mankracht en geen ruimte. Een leek zou zeggen, de  
oplossing is simpel. In onze onnozelheid dachten wij dat  
vorig jaar ook. 
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Als Staatsbosbeheer bij veel olieslachtoffers inderdaad de  
werkschuur moet inrichten voor de opvang van olieslachtoffers,  
hebben de vogels nauwelijks een kans om het te overleven.  
Bij STIVONO ligt dat overlevingspercentage altijd nog rond  
de 10%. 

Het beheren van een vogelasiel moet plezierig blijven en geen  
last worden en tot spanningen leiden. 

OVERZICHT 4e KWARTAAL 1983 
 

 aanwezig 
op 

1 okt. 

gebracht 
in 

okt/dec. 

doodgegaan 
in 

okt/dec. 

gelost 
in 

okt/dec. 

aanwezig 
op 

31 dec. 
Fuut 
Kuifduiker 
Noordse stormvogel 
Blauwe reiger 
Roerdomp 
Wilde eend 
Wintertaling 
Knobbelzwaan 
Waterhoen 
Houtsnip 
Grote mantelmeeuw 
Kleine mantelmeeuw 
Zilvermeeuw 
Stormmeeuw 
Kokmeeuw 
Drieteenmeeuw 
Alk 
Zeekoet 
Houtduif 
Turkse tortel 
Koperwiek 
Merel 
Roodborst 
Goudhaantje 
Koolmees 
Groenling 
Huismus 
Spreeuw 
Zwarte kraai 
Kauw 
Ekster 

- 
- 
1 
- 
- 
1 
- 
- 
- 
- 
1 
- 
3 
- 
1 
- 
- 
1 
1 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
1 
2 
- 

2 
1 
1 
6 
1 
4 
1 
3 
2 
8 
3 
4 

35 
8 

17 
2 
1 

42 
1 
4 
3 
8 
1 
1 
2 
1 
5 
5 
- 
6 
2 

1 
1 
2 
5 
1 
2 
1 
3 
2 
6 
2 
4 

30 
7 

11 
1 
1 

27 
2 
4 
3 
4 
1 
- 
2 
- 
4 
5 
- 
4 
1 

1 
- 
- 
1 
- 
1 
- 
- 
- 
2 
1 
- 
7 
1 
6 
- 
- 
4 
- 
- 
- 
3 
- 
1 
- 
1 
1 
- 
- 
3 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
2 
- 
- 
- 
- 
1 
- 
1 
- 
- 
1 
- 

12 
- 
- 
- 
1 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
1 
1 
1 

 12 179 137 33 21 

Diverse 
Postduif e.d.  
Kip 
Parkiet 
Valkparkiet 

 
1 
- 
- 
- 

 
8 
3 
1 
1 

 
6 
- 
- 
- 

 
2 
3 
1 
1 

 
1 
- 
- 
- 

Totaal 13 192 143 40 22 

 
Het percentage dat gelost kon worden bedroeg ± 22%. 
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OLIESLACHTOFFERS 

Het olieslachtofferseizoen is weer aangebroken. Het hoeft  
tegenwoordig maar even flink te waaien of er zijn olieslacht-  
offers. 
In 1973 kreeg het asiel 16 zeekoeten in een heel jaar te 
verwerken; nu komen deze aantallen bij een storm dagelijks 
binnen. 
Op 29 december 1983 zijn bij IJmuiden 4 Zeekoeten gelost. 
Dagen later was dit groepje nog steeds aanwezig tussen en  
buiten de pieren. En dan maar hopen dat ze het inderdaad 
zullen redden. 
Wij vragen ons steeds af, waar zijn we mee bezig. Heeft het 
nog zin al die olielachtoffers op te knappen. Vorig jaar  
februari werden alleen op het Nederlandse deel van het  
continentale plat 203 olievlekken door Rijkswaterstaat  
geteld. Er kwamen toen vlekken voor van 30 km2 en meer.  
Het totaal aantal olievlekken in de gehele Noordzee loopt 
per jaar in de tienduizenden. 
Het is bekend dat bepaalde populaties Zeekoeten rondom de 
Noordzee achteruit gaan. Men vermoedt dat door de vele olie- 
slachtoffers de natuurlijke aanwas onvoldoende is. Waar moet 
dat heen! 
 
ANDERE OLIESLACHTOFFERS  

In oktober kregen wij van het Vogelrampenfonds uit Haarlem  
13 Zilver- en Kleine mantelmeeuwen voor verdere revalidatie.  
Dit vogelasiel in Haarlem kreeg in september en oktober  
veel meeuwen die met traan waren besmeurd. Soms zo erg dat  
ze amper konden vliegen. De vogels waren terecht gekomen in 
containers met visafval bij IJmuiden. 
STIVONO werd een aantal jaren geleden eveneens geconfronteerd 
met een soortgelijk verschijnsel. Deze traanmeeuwen waren  
afkomstig uit Katwijk. De visverwerkende industrieën gooien  
hun visafval, zoals ingewanden, koppen e.d., in grote containers.  
Bovenop deze stinkende massa drijft een laag traan afkomstig  
uit dit afval. Voor meeuwen is dit visafval een lekkernij.  
Helaas, als ze in zo'n container neerstrijken, komen ze onder 
de traan te zitten. 
De fa. Ouwehand in Katwijk heeft dit probleem keurig opgelost 
door deze containers binnen te plaatsen. Af en toe wordt nog  
wel eens een traanmeeuw naar het asiel gebracht, maar dat is 
toch een zeldzaamheid geworden. 
In IJmuiden werken ze kennelijk nog met open containers. Het 
Vogelrampenfonds zit er maar mee. Het ging toch wel om  
ongeveer 150 traanmeeuwen die in september en oktober daar  
ter behandeling werden afgegeven. 
Van het aantal dat naar ons asiel werd gebracht konden 7 
vogels weer worden gelost.  
 
TREK- EN VORSTSLACHTOFFERS 

Ieder najaar worden vaak dodelijk vermoeide trekvogels naar  
het asiel gebracht. Met recht dodelijk vermoeid. Van de Koper- 
wieken heeft geen enkele vogel het overleefd. Het geloste  
Goudhaantje was ergens tegenaan gevlogen en was wat versuft.  
Begin december was er een kleine vorstperiode. Als de vorst  
invalt kunnen de medewerkers de eerste dagen rekenen op veel  
Hout- en Watersnippen, Blauwe reigers en als vaarten en sloten  
dicht zijn op Meerkoeten, Waterhoentjes. 
Gelukkig was het een korte periode. Wel kregen we veel  
Houtsnippen in het asiel. Twee konden na een kort verblijf 
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weer worden losgelaten. De vogels bleken ergens tegenaan 
gevlogen te zijn, want bij binnenkomst gaven ze een wat versufte  
indruk. Dat ging echter spoedig over, zodat ze weer de vrijheid  
kregen. 
Snippen zijn moeilijke vogels om te verzorgen. Ze zijn erg  
schuw. Bij het minste geringste geluid vliegen ze op en botsen  
dan tegen het plafond of tegen het gaas aan. We houden de  
vogels daarom zoveel mogelijk in het donker met wat dekking van  
wat dozen of takken. Ale een snip vliegen kan, laten we hem  
weer los. De kans dat hij het in de vrije natuur overleeft  
is groter dan bij ons in het asiel. 
 
OVERIGE VOGELS 

Uit het overzicht blijkt dat STIVONO niet alleen wilde vogels  
krijgt te verzorgen, maar dat ook andere soorten naar het asiel  
gebracht worden. 
Het "lossen" van deze vogels heeft geen andere betekenis dan dat  
deze vogels bij anderen zijn ondergebracht. Onze jeugdige  
medewerkers weten voor dergelijke vogels altijd wel onderdak  
te vinden, desnoods bij hen thuis. 
De postduiven gaan naar een lid van de postduivenvereniging  
Steeds Sneller. Met deze vereniging lopen goede afspraken  
voor het opvangen van geringde postduiven. Veelal betreffen  
het vogels die tijdens vluchten gedesoriënteerd raken en de weg  
naar het hok niet meer weten te vinden. 
 
 
Noordwijk,januari 1984   Stichting Vogelasiel Noordwijk 

p/a Joh.Molegraafstraat 6  
2201 LK NOORDWIJK 

 
 

-------------- 
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NIEUWS VAN DE JEUGDCLUB **** NIEUWS VAN DE JEUGDCLUB ****  
 
Ruinenexcursie 7-8 januari 1984 

Om half acht vertrokken we als jeugdclub met 5 auto's vanaf het par- 
keerterrein bij het gemeentehuis richting Ruinen. 
Onderweg naar de Flevopolders was het erg slecht weer, maar geluk- 
kig klaarde het later op. Bij de steenhopen werd er weer verzameld.  
We zagen, net als verleden jaar veel reeën, die opmerkelijk mak wa- 
ren. Ook werden er Grote zaagbekken, Bergeenden en enkele Tafeleen- 
den gezien. 
Na een bezoek aan de vogelhut werden er eerst koffie en sterke ver- 
halen genuttigd in Lelystadhaven. Hierna gingen we weer terug naar  
de Knardijk. We zagen er veel Torenvalken en Buizerds; jammer genoeg  
geen enkele Ruigpootbuizerd. Toen gingen we naar het Harderbroek en  
de kievitslanden. Hier zagen we de eerste ganzen -het waren Brand- 
- en Kolganzen- en werden erg mooi enkele Blauwe kiekendieven en een  
Sperwer waargenomen. 
Om twee uur vertrokken we naar Kampen, waar ieder een uur had om  
iets van deze mooie stad te zien. Mooie poorten en oude gevels le- 
verde dit uurtje ons op. Na getankt te hebben reden we over de ou- 
de brug over de IJssel naar Ruinen. Bij Zwartsluis werd de pont over  
't Zwolse diep genomen, waarna we omstreeks half zes in Ruinen waren.  
Nadat iedereen een plekje had gevonden, begon een vreemde geur zich  
meester van de boerderij te maken. Het menu bestond uit macaroni,  
een door velen met angst tegemoet geziene maaltijd. Deze angst  
bleek ongegrond, omdat een uur na de maaltijd iedereen nog leefde.  
Na de koffie, de spelletjes (waaronder biljarten -de ouderen demon- 
streerden iets met 3 ballen) en versnaperingen, was het tijd om te  
gaan slapen. 
Het werd een korte maar hevige nacht, gevolgd door een regenachtige  
en winderige ochtend. 
Toen de boerderij weer op orde was gebracht en iedereen weer in de  
auto zat, vertrokken we weer om kwart voor 10. 
Havelte was ons eerste doel, waar de hunebedden werden bekeken;  
ook het wonderlijke glooiende landschap kreeg de volle aandacht.  
Dit alles gebeurde vanuit de auto, omdat het weer ons niet toeliet  
de auto te verlaten. 
Via Blokzijl, Lemster (Rietganzen), Espel en Lemmer waar we Knobbel- 
zwanen, Wilde en Kleine zwanen, Grauwe ganzen waarnamen, ging de reis  
verder naar het Rode Klif. 
Onderweg, aan de oevers van het IJsselmeer werd een erg leuke waar- 
neming gedaan: een Dwergmeeuw die wel 2 km. met ons meevloog. 
Bij het Rode Klif werd even gestopt. Het landschap aldaar is hoofd- 
zakelijk gevormd door het ijs (in de ijstijd). Hierdoor zijn de  
voor Nederlandse begrippen steile kliffen ontstaan, die recht  
uit het IJsselmeer rijzen. 
Voor de afsluitdijk werd er met de chauffeurs afgerekend en ging 'n  
ieder zijn eigen weg, richting Noordwijk. 
Omstreeks half zeven was iedereen weer thuis en behoorde dit oer- 
gezellige en daarom alleen al geslaagde weekend ten einde. 
We willen nogmaals de familie Baalbergen bedanken voor het beschik- 
baar stellen van hun boerderij en tevens de chauffeurs en de mensen  
van de organisatie. 
 

Bedankt !!! 
 

Roel en Wim 
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puzzelpagina puzzelpagina puzzelpagina puzzelpagina puzzelpagina 
 
WEGSTREEPPUZZEL 
 

 

STREEP de volgende 
vogel- 
namen weg. De namen 
staan  
horizontaal, 
vertikaal en  
diagonaal. Eén letter 
kan  
in meer namen veer 
komen. 
 
Torenvalk 
IJseend (IJ = Y) 
Grauwe Kiekendief 
Kip 
Knobbelzwaan 
Sperwer 
Karekiet 
Kneu 
Buizerd 
Roek 
Wespendief 
Keep 
Wilde eend 
Uil 
Stormvogeltje 
Snor 
Kuifduiker 
Smient 
Waterspreeuw 
Gors 
Gierzwaluw 
Sijs 
Rotgans 
Wilde zwaan 
Hop 
Winterkoning 
Houtsnip 
Kwak 
Kraanvogel 
Ransuil 
Putter 

Grauwe klauwier 
Snip 
Bokje 
Bosruiter 
IJsvogel 
Wulp 
Ekster 
Ral 

Fuut  
Adelaar  
Tureluur  
Korhoen  
Fitis  
Grasmus  
Alk  
Zeekoet 

 
DE OVERBLIJVENDE LETTERS VORMEN EEN VOGELNAAM 
 
Wij wensen een ieder sterkte bij het maken van deze puzzel.  
De puzzel werd ingeleverd door 
 

Jan Piet Heemskerk 
 
puzzelpagina puzzelpagina puzzelpagina puzzelpagina puzzelpagina 
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IVN-NIEUWS * IVN-NIEUWS * IVN-NIEUWS * IVN-NIEUWS * IVN-NIEUWS 
 
Landschapsverzorgende dag 
 
Voor de tweede maal werd zaterdag 17 december 1983 in de Duin- 
en Bollenstreek een landschapsverzorgende dag gehouden. 
Die dag wordt gehouden voor iedereen, die iets meer wil weten van  
natuur en landschap in de eigen omgeving, en die daarnaast aktief  
mee wil werken aan het behoud daarvan. 
Kitty v.d.Meer en ik besloten op de laatste IVN-vergadering ook  
mee te werken. We wisten uit ervaring dat zo'n inspannende dag  
heel ontspannend kan werken. 
Er waren 4 lokaties waaruit we een keus konden maken: Duindamse  
Slag te Noordwijk, Landgoed Oostergeest in Warmond, Landgoed Keu- 
kenhof in Lisse en de Jacoba van Beierenlaan in Voorhout. 
We besloten naar de Duindamse Slag te gaan op eigen grondgebied.  
Daar aangekomen, om ca 9 uur, goed ingepakt tegen de kou en  
regen, een tas met eten en drinken bij ons, ontdekten we al direct  
zo'n 20 jongens en meisjes van de Willibrord Mavo en een paar  
volwassenen. Toen ook de boswachters gearriveerd waren, kregen we  
eerst uitleg van het werk wat ons te doen stond en het nut ervan.  
Daarna fietsten we een eindje verder naar de dennen. 't Bleek  
dat er in de dennen aardig gedund was. De bomen stonden te dicht  
bij elkaar, waardoor ze te weinig licht lucht en voedsel kregen.  
De omgezaagde stammen lagen al op hopen en de rest van het groen  
en de takken lag her en der verspreid. 
Nu was het ons werk om van al dat afval stapels te maken, in de  
vorm van regels van 10 meter lang. Het is de bedoeling dat vogels  
hier dekking kunnen vinden en dat ze er in het voorjaar gaan  
nestelen en broeden. 
Er werd hard gewerkt door alle deelnemers en petje af voor de  
leerlingen van Benno Heethuis en Ton v.d.Voort. Dat was een leuk  
initiatief van ze. Hopelijk krijgt dat navolging van andere scholen.  
De boswachters zorgden dat er twee warme werkketen waren, en ver- 
wenden ons met koffie en chocolademelk. Na de lunchpauze zijn we  
nog een uurtje met elkaar doorgegaan. Om 13.00 uur hielden we op  
met werken. 't Was welletjes geweest. Nadat iedereen een grote en- 
velop had ontvangen met folders en crocusbolletjes en we ook onze  
werkhandschoenen mochten meenemen, namen we afscheid van elkaar en  
fietsten moe, maar tevreden naar huis. 't Was een welbestede dag.  
Kitty en ik hopen dat meer mensen van onze IVN-afdeling en van de  
Vogelvereniging voortaan ook 1 dag per jaar mee willen werken aan  
dit goede doel. 
Meer informatie is te verkrijgen bij het bureau van de Stichting  
Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland postbus 558, 2800 AN Gouda.  
telefoon 01820-24500. 
 

Sjaan van Kekeren Brouwer. 
 

-------------- 
 
NIEUWE BIBLIOTHEEK IN HET LANDELIJK IVN-BURO GEBRUIKSKLAAR  
 
Na 22 jaar intensief werken is de bibliotheek voor iedere IVN-afde- 
ling toegankelijk. Het aanwezige materiaal bestaat uit alles wat met 
natuurbeschermingseducatie te maken heeft: boeken, tijdschriften,  
brochures, krantenartikelen en informatiepaketten. Wanneer u met een  
lezing of thema-avond of met een onderwerp voor een tentoonstelling  
niet goed uit de voeten kunt, kan de bibliothekaresse u doorverwijzen  
naar derden, die zich al met het onderwerp bezig hielden. 
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Het aangevraagde materiaal zal u worden toegezonden tegen vergoeding 
van kopieer- en portokosten. Er is een lijst van alle tijdschriften en 
in speciale gevallen worden ook boeken uitgeleend. Voor verdere infor- 
matie: 

Mevr. Vera Wessels, Bibliothekaresse, IVN Landelijk Buro, 
Plantage Middenlaan 41 (hoek hoofdingang Artis), Postbus 20123 
1000 HC Amsterdam. Tel. 020-228115. 

 
Uit: IVM bestuursledeninformatieblad 
     Nr. 43, 1983 
-------------- 

 
OPROEP VOOR VRIJWILLIGERS! 

Wat?  Er zijn mensen nodig om mee te helpen met het knotten van een 
  unieke Lindenlaan, die al meer dan 100 jaar oud is en – 
  volgens waarschijnlijk Nederlands meest prominente 
  tuinarchitect Mien Ruis – de enige in Nederland. 
  In tuintaal heet dit een "berceau", het Franse woord voor 

"wieg", naar de van boven afgeronde vorm die 'zomers  
goed te zien is.  

Waarom? Het knotten moest jaarlijks gebeuren. Voorheen werd dit 
  uitgevoerd door de Hortus Botanicus in Leiden. Omstreeks 
  1980 werd wegens geldgebrek de taak neergelegd en sinds 
  toen is de berceau ieder jaar gesnoeid door één vrijwilliger, 
  tot de Stichting Natuur en Landschapsbeheer Zuid-Holland 
  (NLB) in 1984 de IVN afdeling Noordwijk heeft kunnen 
  inschakelen. We hebben nu 2 zaterdagen achter de rug, en 
  een derde is in februari gepland. 

Waar?  Kerkweg 1 te Voorhout 

Met wie? Een gezellige knotploeg: Sjaan en Elie, Anie en Siem, 
  Carolien en Joanne... onder leiding van Gerda, Jan en Dirk. 
  Voor een lift of voor verder inlichting, bel een van de 
  bovengenoemde IVN'ers of de coördinatrice Gerda Waterreus. 
  -2522-11366. 
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Gedachten     17-10-83 
  
--- Als ik aan de natuur denk, dan zijn mijn gedachten bij 

duinen 
blond en begroeid 
veel wolken 
of hemelblauw 
vogels die zich reppen 
naar de horizon 
prachtige muziek 

--- Als ik aan de natuur denk, dan zijn mijn gedachten bij 
warmte van zon en mensen 
van gelijkgestemden 
stilte 
of juist uitwisselen van 
gedachten, gevoelens 
wandelen 
en blij zijn 

--- Als ik aan de natuur denk dan zijn mijn gedachten bij 
kleuren 
stralend geel 
groen in veel variaties 
van mossen 
en bruinen 
of paddestoelen en bessen in oranjerood 
wit 
van sneeuw ongerept 
en sporen overal naar toe 

--- Als ik aan de natuur denk, dan zijn mijn gedachten bij 
dieren 
reeën 
de oren gespitst 
met nog net in de vlucht 
hun witte spiegels 
wonderlijke geluiden 
van regen en wind 
en bomen 
heel veel bomen 

--- Als ik aan de natuur denk, dan zijn mijn gedachten bij 
water 
veel water 
en weerspiegeling 
mezelf zien 
en gevoelens 
van 
eb en vloed 
oplossen van verdriet 

--- Als ik aan de natuur denk, dan kom ik nooit uitgedacht over 
oerkracht 
en groot wonder 
daar deel in hebben 
ontdekken 
en 
beginnen 
steeds weer 
opnieuw 
denk ik 

Sjaan van Keekeren-Brouwer 
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WAARNEMINGEN 
 
Tot nu toe werden in deze rubriek regelmatig waarnemingen opgenomen  
uit de Katwijkse Zuidduinen en de Amsterdamse Waterleidingduinen.  
Het is de bedoeling de opname van waarnemingen uit deze gebieden  
in de rubriek Veldwaarnemingen enigszins te beperken. 
Waarnemingen uit het hieronder te beschrijven gebied zullen met voor- 
rang behandeld worden. Dit gebied is n.l. als studiegebied gekozen  
door een werkgroep die de tweede druk van De vogels van Noordwijk  
gaat voorbereiden. 
Het gebied wordt in het zuiden begrensd door de Katwijkse uitwatering  
en het Oegstgeester Kanaal; in het oosten door de A44 en de Leidse  
Vaart; in het noorden door de provinciegrens en in het westen door  
een denkbeeldige lijn ca 5 km uit de kust. 
Waarnemingen van buiten dit gebied zullen slechts bij wijze van uit- 
zondering worden opgenomen. Bij de waarnemingen uit de AW-duinen zal  
voortaan vermeld moeten worden of ze in het Zuid-Hollandse, danwel  
in het Noord-Hollandse deel gedaan werden. 
Waarnemingen die gedaan werden in het Noord-Hollandse deel van de  
AW-duinen, kunnen in plaats van naar onze vereniging, beter gestuurd  
worden naar: H.Vader, 3e Loosterweg 56, 2182 CW Hillegom. De heer  
Vader is verbonden aan de V.W.G. Haarlem en hij kan meer doen met  
deze gegevens. 
Voor de waarnemingen, gedaan ten zuiden van Katwijk geldt hetzelfde  
verhaal. Deze kunnen gestuurd worden naar de V.W.G. Berkheide, post- 
bus 11059, 2301 ER Leiden. Zij inventariseren dit gebied regelmatig  
en willen graag op de hoogte blijven van wat anderen daar zien.  
De waarnemingen uit het Noordwijkse gebied, zoals hierboven omschreven,  
worden graag ontvangen door J.Glasbergen, P.v.Saxenstraat 7, 2231 LR  
Rijnsburg. 
Het liefst ontvangt de heer Glasbergen de waarnemingen per maand op  
een apart formulier gerangschikt. Eén formulier vindt u achterin dit  
nummer. We willen proberen op elke vergadering een stapeltje formu- 
lieren neer te leggen, zodat u daar uw overige formulieren kunt ont- 
vangen. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
augustus tot en met 
 
december 1983. 

soort aantal datum plaats waarnemer(s) 

Fuut  14 ex 24-09-83 over zee R.v.Houwelingen 
1 200 ex 18-12-83 in zee voor vuurtoren J.v.Dijk 

Dodaars   1 ex 01-11-83 sloot Warmond G.Schrama-v.d.Berg 
   2 ex 22-12-83 vijver Rijnsburg P.Spierenburg 
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soort aantal datum plaats waarnemer(s) 

Dodaars 
Stormvogeltje 
Jan van Gent 
Ooievaar 
Lepelaar 
 
Wintertaling       ca 
 
Krakeend 
Smient 
 
Slobeend 
Krooneend 
Tafeleend 
Eidereend 
 
Grauwe gans 
Kolgans 
Rietgans 
Rotgans 
Brandgans 
Wilde zwaan 
Buizerd 
Ruigpootbuizerd 
Rode wouw 
Zeearend 
Blauwe kiekendief 
Boomvalk 
Smelleken 
Patrijs 
 
 
Waterhoen 
Meerkoet 
Kievit          tot 5 
Bontbekplevier 
Goudplevier 
Goudplevier      250- 
 
Steenloper 
Watersnip 
 
 
Bokje 
 
Houtsnip 
 
 
 
Wulp 
 
Witgatje 
Bonte strandloper 
 
Kemphaan 
Grote jager 
 
 
Middelste jager 

  1 ex 
  1 ex 
  2 ex 
  1 ex 
  2 ex     
  2 ex 
 80ex   
 
  1 ex 
 20 ex 
 75 ex 
 32 ex 
  6 ex 
 35 ex 
 20 ex 
 35 ex 
 12 ex 
 29 ex 
 35 ex 
 86 ex 
 20 ex 
  5 ex 
  2 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  2 ex 
  1 ex 
  3 ex 
  1 ex 
 10 ex 
 14 ex 
  9 ex 
 38 ex 
690 ex 
000 ex 
  3 ex 
 24 ex 
900 ex 
 
  1 ex 
  7 ex 
 50 ex 
120 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  6 ex 
 20 ex 
  1 ex 
  7 ex 
  7 ex 
 42 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex     

25-12-83 
27-11-83 
26-12-83 
13/14-11 
01-06-83 
01-10-83 
van eind 
 
17-12-83 
24-09-83 
26-12-83 
26-12-83 
29-10-83 
23-12-83 
24-09-83 
23-11-83 
11-11-83 
31-12-83 
18-12-83 
02-10-83 
09-11-83 
13-11-83 
12-11-83 
nov. 83 
01-10-83 
12-11-83 
22-10-83 
sept. 83 
23-12-83 
14-10-83 
03-12-83 
10-12-83 
29-12-83 
23-12-83 
30/11 to 
16-10-83 
19-10-83 
19/11 to 
 
03-12-83 
03-12-83 
18-10-83 
21-10-83 
14-11-83 
03-12-83 
13-10-83 
29-10-83 
12-11-83 
02-11-83 
13-11-83 
nov/dec 
02-08-83 
24-09-83 
26-12-83 
24-12-83 
24-09-83 
27-11-83 
26-12-83 
23-11-83 
26-12-83 

kanaal Rijnsburg  
uitwatering Katwijk  
over zee  
-83 Boerenburg  
over Grashoek  
over Zuidduinen Katwijk 
november tot half december 83 in 
polder Kloosterschuur  
polder Kloosterschuur  
over zee  
één groep,over zee  
vijver Nw.Leeuwenhorst  
AW-duinen   
Oosterduinse meer  
over zee  
idem,noordwaarts  
over noordduinen  
over zuidduinen  
over Kloosterschuur  
over zee in 1½ uur  
over noordduinen  
AW-duinen  
Bronsgeest  
in AW-duinen verblijvend  
zuidduinen Katwijk  
AW-duinen  
idem  
polder Rijnsburg  
over Voorhout  
langs Duinweg  
polder Kloosterschuur 9 ex 
achtertuin Warmond  
Rijnsburg-Voorhout  
Oosterduinse meer  
t 3/12 polder Hogeweg  
polder Elsgeest  
Noordwijkerhoekbrug  
t 10/12 Polder Hogeweg  

J.v.Sambeek  
polder Hogeweg  
idem  
polder Elsgeest  
Warmond  
slootje t.o. Grashoek  
polder Kloosterschuur  
in sloot langs Duinweg  
in tuin Rijnsburg  
Rijnsburg  
over Rijnsburg  
Vinkenveld   
Polder Hogeweg  
polder Elsgeest  
over strand  
polder Hogeweg  
idem 
achter Kleine Mantelmeeuw jagend 
over strand  
1 ex over zee  
idem  
idem 

J.Glasbergen 
A.Steenvoorden 
J.v.Dijk 
E.Aartse e.v.a. 
Reinier Bloem 
P.Spierenburg 
J.v.Dijk 
K.de Mooij 
J.v.Dijk 
R.v.Houwelingen 
J.v.Dijk 
J.v.Dijk 
R.Jansson e.a. 
J.v.Dijk 
R.v.Houwelingen 
J.v.Dijk 
K.de Mooij 
J.Glasbergen 
K.de Mooij 
A.Steenvoorden 
K.de Mooij 
N.Aarts 
A.Steenvoorden 
N.Aarts 
P.Spierenburg 
N.Aarts e.a. 
J.v.Sambeek 
P.Spierenburg e.a. 
J.v.Sambeek 
idem 
J.Glasbergen 
G.Schrama-v.d.Berg 
P.Spierenburg 
J.v.Dijk 
J.v.Dijk,A.Cramer 
P.Spierenburg 
J.v.Sambeek 
J.v.Dijk 
 en J.Glasbergen 
J.v.Dijk 
J.Glasbergen 
P.Spierenburg 
R.Jansson 
J.v.Dijk 
J.Glasbergen 
J.v.Sambeek 
P.Spierenburg 
J.Glasbergen 
P.Spierenburg 
A.Steenvoorden 
H.Verkade e.v.a. 
P.Spierenburg 
R.v.Houwelingen 
J.v.Dijk 
idem 
R.v.Houwelingen 
J.v.Dijk 
idem 
J.v.Dijk 
idem 
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soort aantal datum plaats waarnemer(s) 

Grote mantelmeeuw 
Grote burgemeester 
Stormmeeuw          4 
Dwergmeeuw 
Zeekoet 
Holenduif 
IJsvogel 
Grote bonte specht 
Zwarte specht 
 
 
 
 
 
Draaihals 
Boomleeuwerik  
Roek 
Zwarte mees 
Glanskopmees 
Baardmannetje 
Boomklever  
Zwartkop  
Tjiftjaf 
Grauwe vliegenvanger 
Witte kwikstaart 
Grote gele kwikstaart 
Groenling 
Putter 
 
 
Frater 
 
 
Barmsijs 
Kruisbek 
Geelgors 
IJsgors 
Sneeuwgors 
Halsbandparkiet 

540 ex 
  1 1e 
500 ex 
 13 ex 
  1 ex 
  3 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
    ex 
159 ex 
  1 ex 
  1 ex 
 25 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
140 ex 
 40 ex 
  2 ex 
  8 ex 
 48 ex 
150 ex 
 35 ex 
  3 ex 
  6 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 

23-12-83 
jrs idem 
23-12-83 
27-11-83 
23-12-83 
03-12-83 
23-10-83 
29-08-83 
27-08-83 
13-11-83 
30-10-83 
08-11-83 
19-11-83 
03-12-83 
22-08-83 
31-12-83 
30-10-83 
17-12-83 
06-12-83 
21-10-83 
20-09-83 
13-12-83 
10-11-83 
20-09-83 
06-12-83 
25-12-83 
16-12-83 
01-10-83 
09-11-83 
02-11-83 
13-11-83 
31-12-83 
17-12-83 
12-11-83 
09-11-83 
16-11-83 
06-11-83 
17-12-83 
01-10-83 

meeuwenslaapplaats  
Herenweg  
idem 
over zee  
branding Duind.S1.  
polder Kloosterschuur  
Warmonderbos  
Spinozalaan Rijnsburg 
Zuidduinen Katwijk  
duinpark vanuit Hoogwaak 
achter Witte Raaf  
Noordduinen  
Zuidduinen Katwijk  
over Offem  
vloog tegen raam Grashoek 
langs Dompad  
in 1½ uur over strand  
tuin Warmond  
duinweg,bungalowpark  
Warmond-Koudehorn  
bos Voorhout  
tuin Rijnsburg  
zingend Noordduinen  
V.d.Berghstichting  
Rijnsburg  
sloot Rijnsburg  
wegberm Gooweg  
wantveld Katwijk  
Duinweg,bungalowpark  
tuin Warmond  
bij Hoogwaak  
Zuidduinen Noordwijk  
Duinpark  
Zuidduinen Katwijk  
over Noordduinen  
in tuin Warmond  
bouwland Kloosterschuur  
Wantveld Noordwijk  
Katwijk,over Zeereep  

J.v.Dijk 
J.v.Dijk 
idem 
J.v.Dijk 
K.de Mooij 
J.Glasbergen 
A.Steenvoorden 
P.Spierenburg 
idem 
J.Moerkerk 
dhr. Hoek 
N.Aarts 
P.Spierenburg 
J.Glasbergen 
R.Bloem 
J.Glasbergen 
A.Steenvoorden 
G.Schrama-v.d.Berg 
J.v.Sambeek 
N.Aarts 
P.Spierenburg 
K.de Mooij 
idem 
J.v.Sambeek 
P.Spierenburg 
K.de Mooij 
J.v.Dijk 
P.Spierenburg 
J.v.Sambeek 
G.Schrama-v.d.Berg 
J.v.Dijk 
J.Glasbergen 
J.v.Dijk 
P.Spierenburg 
K.de Mooij 
G.Schrama-v.d.Berg 
K.de Mooij 
J.v.Dijk 
P.Spierenburg 

 
 
 
 
 
Waarnemingen, per maand gerangschikt op een formulier, betrekking  
hebbend op de Noordwijkse regio kunnen weer worden ingeleverd  
bij 
 

J.Glasbergen 
P.van Saxenstraat 7 
2231 LR Rijnsburg 
 

Let u ook even op het stukje op bladzijde 60 bij de aanvang van de- 
ze rubriek? 
 
 

-------------- 



MAANDLIJST VOOR VOGELWAARNEMINGEN IN NOORDWIJK EN OMGEVING 

Naam waarnemer:        Maand: 

Adres    : 
 
GROEP 1 Zeeduikers, Futen, Stormvogels, Jan van Gent, Aalscholvers, Reigers, Ooievaars,  

        Lepelaar en Flamingo 
soort aantal datum plaats bijzonderheden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
GROEP 2 Zwanen, Ganzen en eenden 
soort aantal datum plaats bijzonderheden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
GROEP 3 Roofvogels 
soort aantal datum plaats bijzonderheden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
GROEP 4 Hoenders, Rallen, Kraanvogel, Trappen en Steltlopers 
soort aantal datum plaats bijzonderheden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



GROEP 5 Jagers, Meeuwen, Sterns en Alken 
soort aantal datum plaats bijzonderheden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
GROEP 6 Duiven, Koekoeken, Uilen, Nachtzwaluw, Gierzwaluwen, IJsvogel, Hop, 

        Spechten, Leeuweriken, Zwaluwen, Piepers, Kwikstaarten, Pestvogel, Water- 

        spreeuw, Heggemus en Lijsters 
soort aantal datum plaats bijzonderheden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
GROEP 7 Zangers, Vliegenvangers, Mezen, Boomklever, Boomkruipers, Wielewaal, 

        Klauwieren, Kraaien, Spreeuwen, Vinken en Gorzen 
soort aantal datum plaats bijzonderheden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 




